4

3
VÁROSI BERUHÁZÁSOK.
Az elmúlt idõszakban
összesen 277 millió forint
értékben újult meg
Nyíregyházán 48 helyszínen önkormányzati
fenntartású intézmény.

CSOBBANÓS SZEZON

6

8-9

VIDOR-GOTT A VÁROS.
A Budapest Klezmer Band
és az olasz BandAdriatica
adta az idei VIDOR
Fesztivál utolsó koncertjét
szombaton este a Kossuth
tér világzenei nagyszínpadán.

IDÕSEKRÕL.
A Nyíregyházi Napló most
induló rovatával szeretne
még hangsúlyosabb
megjelenést biztosítani a
városunk társadalmának
jelentõs részét alkotó
szépkorúaknak.

10

13
LÁJKOLOM...
Változott a helyesírási
szabályzat. Dr. Minya
Károlyt, a Nyíregyházi
Fõiskola tanárát szólítottuk meg a tudnivalók
kapcsán.

SHULCZ-EMLÉKKONCERT

ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDÕ
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya tájékoztatja a Tisztelt
Adófizetõket, hogy a 2015. II. félévre esedékes adók befizetési határideje szeptember 15. Az adóosztály a napokban
postázta a nyilvántartott adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó értesítéseket. A fizetési kötelezettség az értesítõben
mellékelt készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással teljesíthetõ. Azon adózók, akik fizetési kötelezettségüknek határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell
felszámítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást
is kezdeményezhetnek a tartozókkal szemben. Az adóosztály felkészült az adózók fogadására az Ügyfélcentrum 2930-31-es ablakainál, ahol szeptember 15-én – figyelemmel a
határnapra – 8 órától 20 óráig várják majd az Ügyfeleket.

XXII. ÉVFOLYAM 36. SZÁM
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MOZDUL
NYÍREGYHÁZA
A címlapfotón a VIDOR Fesztivál már hagyományosnak mondható, az Electrolux által támogatott, jótékonysági futóversenyének startpillanatait láthatjuk. A 3 kilométeres VIDOR-ka távnak jókedvûen vágtak neki a fiatalok,
akiket a félmaratonisták mezõnye követett (14. oldal).

HÉTFÕTÕL ÚJRA
Hétfõtõl azonban nem a Kossuth téren, hanem városszerte több helyszínen folytatódik a „Mozdulj Nyíregyháza!” elnevezésû, ingyenes sportolási lehetõségeket tartalmazó program – tájékoztatta szerkesztõségünket
Hornyák Enikõ, a városháza sportreferense.

MINDEN KOROSZTÁLYNAK
Mint elmondta: a szeptember 14-étõl december 13-áig
tartó, a városvezetés által szorgalmazott és támogatott sorozat már az ötödik a sorban, mely elõször 2013 novemberében indult, akkor még kevesebb lehetõséggel. Ma már a felnõtteknél népszerû zumba mellett idõsek és egészen fiatalok
is megtalálhatják kedvenc vagy újszerû mozgásformájukat.

ÚJ ÉS NÉPSZERÛ ELEMEK
A gerinctorna és gerincfitnesz mellett fiatalos és alakformáló aerobik, s legújabban pilates torna, valamint családi
asztalitenisz is a sorozat része. Továbbra is „mûsoron” a

MediBall, a jóga, a nordic-walking, valamint az esésmegelõzésre és csontritkulásra kialakított mozgásprogram. Érdemes ugyanakkor kipróbálni az úgynevezett interval és funkcionális edzést is, az anyagcsere-javításért, zsírégetésért.

RÉGI ÉS ÚJ HELYSZÍNEK
A helyszínek részben változtak – jelezte a sportreferens,
hiszen elkezdõdött a BUSZACSA belsõ modernizálása (2.
oldal), ezért a Kodály iskola és a Zrínyi gimnázium, valamint a stadion a fõ célpontok, s most bekapcsolódik az evangélikus iskola is. Idõpontokat is tartalmazó táblázat a 11.
oldalon található, az egyes mozgásformák részletes leírása,
ajánlása pedig a nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

SZEPTEMBER 2., SZERDA

SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

EGYÜTTMÛKÖDÉST KÖTÖTTEK

NYÍREGYHÁZA A MAGASBÓL

Együttmûködési megállapodást írt alá
a Nyíregyházi Fõiskola a Príma Pék
Finompékáru Kft.-vel, ami a felsõoktatási intézmény gyakorlati oktatási munkáját segíti majd, míg a fõiskola kutatói
és innovációs tapasztalatával járul hozzá a cég technológiai fejlesztéséhez.

Csütörtökön, a reggeli órákban Nyíregyháza városgondnoka, Bordás Béla
légi bejárást tartott a megyeszékhely
fölött. Megszemlélte a reggeli csúcsforgalmat és a nyugati elkerülõ fõútvonal
több mint 4 kilométeres szakaszának
építését, melyekrõl felvételeket készített.

BELÜLRÕL SZÉPÜL A BUSZACSA
A sportpadlózat és a külsõ felújítás
után megújulnak a Bujtosi Szabadidõ
Csarnok belsõ terei. Már elkezdõdtek
azok a munkálatok, amelynek során a
létesítmény alkalmas lesz akár nemzetközi mérkõzések lebonyolítására is. A
száz százalékban állami beruházás a tervek szerint 2016 márciusában lesz kész.
Szerzõ: Mikita Eszter

SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

SZEPTEMBER 4., PÉNTEK

UTASELLÁTÓ KIÁLLÍTÁS

SPORTPÁLYA-FELÚJÍTÁS

A robogó gasztronómiát bemutató kiállítás Nyíregyházára érkezett. A gyûjteményben láthatják az utasellátó szolgáltatás elindulását, de megtekinthetnek
egy hálókocsit is. A tárlat szeptember
23-áig tekinthetõ meg a Vasutas Mûvelõdési Házban.

Új labdafogó hálót épít a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a Május 1. téri sportpályán. A 100 méter hosszú hálót új oszlopokkal erõsítik meg, a kapuk mögött
pedig tartós labdafogó rács épül. A helyreállítás közel 250 ezer forintba kerül
és szeptember közepéig befejezõdik.

SZEPTEMBER 4., PÉNTEK

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT

A SPÁNYI ÉS AZ ÕSZ CSALÁD

SZTÓMÁS MAGYAROK TALÁLKOZÓJA

A Spányi és az Õsz család mûveibõl
nyílt idõszaki tárlat a Jósa András Múzeumban. Nyíregyházán most elõször
láthatják az érdeklõdõk ezeket az alkotásokat. A fõleg portrékat, tájképeket bemutató kiállítás október 11-éig várja a
közönségét.

A II. Kárpát-medencei Sztómás Magyarok Találkozóját a hétvégén rendezték meg a Váci Mihály Kulturális Központban. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében Rákóczi Ildikó, önkormányzati képviselõ
vett részt.

Megkezdõdtek az 1988-ban átadott
Bujtosi Szabadidõ Csarnok teljes felújításának beltéri munkálatai. 2013-ig csupán
kisebb, állagmegóvó javítások zajlottak a
csarnokban, így mire a komplexum a város tulajdonába került, olyan leromlott volt
az állapota, hogy már nem volt alkalmas
sportrendezvények minõségi lebonyolítására. A sportpadlózat cseréje és a külsõ felújítás után a munkások a benti részeken dolgoznak. Jelenleg a bontási folyamatok zajlanak.

segítik majd a sportolók és a sportszervezõk életét, amelyek korábban nem voltak.
A modern multimédiás eszközök szintén a
21. századot idézik majd az épületben.

NEMZETKÖZI MÉRKÕZÉSEK
A BUSZACSA belseje igazodik a külsõ
képhez, a falakat is úgy bontották ki a munkások, hogy azok a külsõ nyílászárókhoz
idomuljanak. A csarnok jelentõs szerepet
tölthet majd be Nyíregyháza sportéletében,
hiszen a röplabdások már ettõl az évtõl
nemzetközi kupában szerepelnek, így a
remények szerint a következõ bajnoki döntõnek már a megújult BUSZACSA adhat
otthont. Az elsõosztályú kosarasok szeretnének elõre lépni a tabellán, mellettük pedig a felnõtt férfi kézilabdások az élvonalba vágynak. Ezekkel a sportcsarnok komoly sportélettel gazdagodhatna. A hely

KORMÁNYZATI BERUHÁZÁS
A 2,1 milliárd forintos teljes felújítás,
amibõl a belsõ részekre közel 1,3 milliárd
forintot fordítanak, teljes mértékben állami
finanszírozásból valósul meg. A tervek alapján a nyíregyházi centrumban modern körülmények fogadják majd a sportbarátokat.
Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõ igazgatója azt mondta, ha elkészül a létesítmény, akkor Magyarország legmodernebb sportcsarnoka lesz. A sportvezetõ kifejtette, egy nagyon komoly VIP
bokszrendszer lesz a kibõvített nézõtéren,
így a jövõben már nemzetközi sportesemények megrendezésére lesz alkalmas a
BUSZACSA. Kósa Árpád hozzátette, mindezeken túl olyan VIP kiszolgálóhelyiségek

Tavaly szeptemberben adták át a kívülrõl
felújított BUSZACSA-t
azonban nívós országos, sõt világeseményeknek is otthont adhat a jövõben.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK
Csapadékvíz-elvezetõ csatorna rekonstrukciós munkákat végez a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a Bocskai utca Hunyadi
utca és Nagykörút közötti szakaszán. A
munkálatok elõreláthatóan szeptember
18-áig tartanak. Ez idõ alatt a közlekedõknek útszûkületre, sebességkorlátozásra és részleges megállási tilalomra kell
számítaniuk.

ágakat vágja le a területen. A gallyazási
munkák alatt részleges forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedõknek.
Kérik a jármûvezetõket, hogy az érintett útszakaszokon körültekintõen közlekedjenek!

GALLYAZÁSI MUNKÁK

SZEPTEMBER 5., SZOMBAT

SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP

EGÉSZSÉGNAP ÖRÖKÖSFÖLDÖN

NEMZETKÖZI ÁSVÁNYBÖRZE

Tájékozódási versenyek és gyermekfoglalkozások is várták az Örökösföldi
Családi Egészségnap résztvevõit a
Bujtosi Városligetben. A rendezvényen
részt vett dr. Kovács Ferenc polgármester, valamint Tóth Imre és dr. Adorján
Gusztáv önkormányzati képviselõk is.

A XXIX. Nemzetközi Ásványbörzén
nemcsak gyönyörködhettek az érdeklõdõk
a színes képzõdményekben, hanem tanácsokat is kaphattak a szakemberektõl
szombaton és vasárnap a Váci Mihály Kulturális Központban. Egyes ásványoknak
gyógyító erõt tulajdonítanak a hozzáértõk.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Gallyazási munkákat végez a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a Sóstói úton, a Csaló közben és az Ózon Panzió területén szeptember 10-étõl 15-éig. A városüzemeltetõ társaság a száraz idõjárás miatt kiszáradt koronarészeket és balesetveszélyes

FELÚJÍTOTT ERDÕBÚTOROK
Jelentõs karbantartásokat, felújításokat valósított meg a Sóstói-erdõben
az elmúlt hetekben a NYÍRERDÕ Zrt.
Nyíregyházi Erdészete.
Az erdõjárók által leginkább látogatott
területeken többek között öt – asztalból
és padból álló – erdei bútor garnitúrát és
tíz padot helyeztek ki.
Tölgyfa Gábor, a NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
mindezeken túl négy információs táblát
is megújítottak a tanösvények mentén,

valamint további húsz szemetest is kiraktak, melyek az elhasználódottakat, elégetteket pótolták.
– Mivel ezek a közjóléti eszközök a
természetjárók kényelmét szolgálják a
jövõben is, ezért arra kérünk mindenkit, hogy igyekezzen megóvni ezeket. Az
elkövetkezõ napokban a leginkább elhasználódott szalonnasütõket, valamint
kiegészítõiket is megújítjuk még és a kiszáradt fákat is pótolni fogjuk, hiszen a
rendkívüli száraz, forró idõjárás sajnos
az erdõsítéseket is megtizedelte – hangsúlyozta.

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

ÚJ GENERÁCIÓS KORMÁNYABLAKOK – ÜGYFÉLKÖZPONTÚAN
Ügyfélközpontúság, gyorsabb ügyintézés, XXI. századi körülmények. Ez várja majd a hivatalos ügyeiket intézni szándékozó nyíregyháziakat. Szerda délután egyszerre két, új generációs kormányablakot avattak a megyeszékhelyen.
Szerzõ: Piszár Tünde

mélyi okmányokkal, útlevéllel vagy közlekedésigazgatással kapcsolatosak.

INTEGRÁLT ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
– A régi okmányiroda ügykörét pedig a kormányablakhoz
tartozó feladatkörökkel bõvítették ki. Így két helyszínen egyformán elérhetõ minden ügykörtípus minden városlakó szá-

– 2010-tõl a kormányzat a területi közigazgatást megújító célkitûzésének részeként rendszerszintû átalakítást
kezdett. A cél egyrészt az olajozottan mûködõ ügyfélközpontú közigazgatás kiépítése volt, valamint az igazodás a
XXI. századi követelményekhez – hangsúlyozta az eseményt megnyitó beszédében dr. Kovács Zoltán, területi
közigazgatásért felelõs államtitkár.

ÜGYINTÉZÉS ELEKTRONIKUSAN
– Év végére akár már otthonról, kényelmesen is intézhetjük ügyeinket, hiszen az ügyfélkapun keresztül, az
internetet használva, 40 ügykörben nyílik lehetõség elektronikus ügyintézésre – mondta el Seszták Miklós, nemzeti
fejlesztési miniszter.

KÉT HELYSZÍN IS MEGÚJULT
A reform részeként szerda délután ünnepélyes keretek
között avatták fel a megújuló kormányablakot a Hõsök
terén, valamint a korábbi okmányiroda épületét is. Utóbbit az egyházak jelenlévõ képviselõi meg is szenteltek.
Csütörtöktõl megújult helyszíneken, bõvített ügykörrel
intézhetik ügyes-bajos dolgaikat a városlakók. A Hõsök
tere 3. szám alatti épületben, amely már korábban is kormányablakként funkcionált, holnaptól okmányirodai ügyeket is lehet majd intézni. Olyanokat, amelyek például sze-

okmányirodai ügytípusokat csak bizonyos ablakoknál lehet majd elintézni, ahogyan a kormányablakhoz tartozó
ügyeket is – emelte ki dr. Galambos Ildikó, a Nyíregyházi
Járási Hivatal vezetõje.
Az integrált ügyfélszolgálattal lehetõvé válik, hogy egy
pultnál akár 411-féle ügyet is elintézhessünk. A minél alaposabb ügyintézés érdekében pedig év végéig folyamatosan fejlesztik a kormányablakok tudástárát is, amely az
ügyintézõk pontosabb és a jogszabályokat követõ, naprakész munkavégzését teszi majd lehetõvé, minimálisra
csökkentve a hiba lehetõségét.

mára, legyen szó akár okmányirodai ügyrõl, akár kormányablakhoz tartozó feladatról – hangsúlyozta Kozma Péter, megyei kormánymegbízott, a megyei kormányhivatal vezetõje.

TÖBB SZÁZ ÜGYTÍPUS
– Az új rendszerben ehhez igazodóan alakították ki a
munkaállomásokat is. Ugyan mindent egy helyen, de az

MODERN KÖRNYEZET
– A megújult hivatalok egységes arculata a könnyebb
tájékozódást, a XXI. századi környezet pedig mindezek
mellett nemcsak a gyorsabb, de a kellemesebb ügyintézést is szolgálják – tette hozzá dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK A NYÁRI IDÕSZAKBAN
Az elmúlt idõszakban összesen 277 millió forint értékben újult meg Nyíregyházán 48 helyszínen önkormányzati fenntartású intézmény. Ezekben az apróbb javításoktól a nagyobb beruházásokig, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges munkálatokat végezték el a
szakemberek. A munkások több helyen még most is
dolgoznak, de úgy, hogy az intézményben lévõk biztonságát nem veszélyeztetik.
Szerzõ: Mikita Eszter
Szeptember elején az Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdõ Tagintézményében jártunk. Akkor ott a szakemberek
a külsõ szigetelésen dolgoztak. Bár a gyerekek már megkezdték az új nevelési évet, a munkálatok úgy zajlottak,
hogy azok a kicsik biztonságát nem veszélyeztették.

48 HELYSZÍNEN
Nem a Sóstói úti nevelési intézmény az egyetlen önkormányzati fenntartású létesítmény, ahol nagyobb felújítás folyik, hiszen az elmúlt idõszakban Nyíregyháza önkormány-

zata 277 millió forint saját forrást fordított intézményeire. Állagjavító és energetikai beruházások a városban 48 helyszínen valósultak meg, vagy vannak folyamatban még most is.

MODERNIZÁCIÓ ÉS ÁLLAGMEGÓVÁS
Jászai Menyhért, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere azt mondta, az elmúlt idõszak és a jelen
munkálatai a teljes intézményi kört lefedik. Bölcsõdékben, óvodákban, általános iskolákban, szakközépiskolában, kollégiumban és bentlakásos idõsek otthonában valósultak meg kisebb-nagyobb beruházások. Az alpolgármester hozzátette, az összegek, amit a város felújításokra
fordított, egy-egy projekt esetében egymillió forinttól akár
húszmillió forintig terjedtek attól függõen, milyen munkát
végeztek a szakemberek. A városvezetõ kifejtette, volt
olyan, ahol a lapos tetõt szigetelték, volt olyan, ahol a
vizesblokkokat újították fel, de több helyen a beltéri padlózatot cserélték ki, míg máshol olyan kültéri elemeket
újítottak fel, amelyek az épület állagát óvták meg.

FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK
Nyíregyházán léteznek olyan oktatási-nevelési intézmények, amelyekben a beruházások nem fejezõdtek be
a nyári szünet alatt, hanem az új nevelési évben is zajlanak. Továbbá a Pacsirta utcai és az orosi bentlakásos idõsek otthonában is végeznek felújítást. Ezeken a helyeken körültekintõ szervezõmunkát igényelt az, hogy a
munkálatok ne veszélyeztessék az intézmény lakóinak
vagy az ott tartózkodóknak az egészségét. Egyes fázisokat hétvégén vagy a nyitvatartási idõ után fejeznek be a
szakemberek. Nyíregyháza önkormányzata újabb óvodai felújítási projekteket tervez annak érdekében, hogy
a kicsik komfortos, modern környezetben tölthessék mindennapjaikat. Ezeket a város saját forrásaiból és ahol
bevonható, ott pályázati lehetõségekbõl szeretné megvalósítani. Mindezek mellett pedig két új óvoda építése
szerepel az önkormányzat tartaléklistáján.

2015. SZEPTEMBER 11.
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IGAZI CSOBBANÓS SZEZON VOLT
Barnító napsütés, flakonszámra fogyó naptej, egymást érõ napernyõk, gördülõ izzadtságcseppek és többször kiadott hõségriadó. Idén az átlagosnál melegebb
volt a nyár, ennek köszönhetõen pedig aki tehette, a
strandokon hûsítette magát. A vakáció három hónapja
alatt az Aquarius Élmény- és Parkfürdõnek 238 ezer, a
Tófürdõnek pedig 39 ezer látogatója volt.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
A strandolás szerelmesei nem panaszkodhattak az idei
nyár idõjárására, hiszen öt alkalommal volt hosszan tartó
hõségriadó, az esõfelhõk sokáig elkerülték a nyíregyházi
fürdõhelyeket. Így borítékolható volt, hogy kígyóznak majd
a sorok a jegypénztáraknál. Sóstón a fõszezonban többször is kitehették volna a megtelt táblát, sokan pihentek
az Aquarius Élmény- és Parkfürdõben, valamint a Tófür-

fürdõnek 238 ezer, a Tófürdõnek pedig 39 ezer látogatója
volt. Ha a Júlia fürdõ és a Fürdõház vendégeit is számoljuk, akkor összesen 312 ezren vakációztak a nyíregyházi
fürdõkben. A Tófürdõ idén abszolút rekorder lett. Itt a vendégszám az elõzõ szezonokhoz viszonyítva 70 százalékos
növekedést eredményezett.
– Rendkívüli esemény nélkül, gondoktól és üzemzavaroktól mentes három hónapot zártunk, a vendégeink
meg voltak elégedve a szolgáltatásainkkal és programokban sem volt hiány – tette hozzá.
Érdemes rápillantani arra is, hogy honnan jöttek a fürdõzõk. 45 százalékuk külföldrõl érkezett, visszatérõ vendégek voltak a lengyel, szlovák, ukrán és román turisták,
de hazánk más tájairól is sokan utaztak Sóstóra az idei
nyáron.

HELYSZÍNELÕVERSENY
Baleset-helyszínelõ versenyt tartottak múlt hét csütörtökön Nyíregyházán a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szolgálatot teljesítõ rendõröknek. A megmérettetés célja az volt, hogy az egyenruhások felkészüljenek a mindennapi élet adta feladatokra.
Az egyik kitalált szituáció szerint egy embert holtan találnak az út szélén, míg egy másiknál egy repülõgép lezuhant, s az esetnek szemtanúja is volt. A rendõrök ellátták
a helyszínelés teendõit, amelyre pontokat kaptak. Fejes
László rendõr fõtörzsõrmester, baleseti helyszínelõ azt
mondta, mindennapi munkájuk során fõként közúti baleseteknél látják el a helyszínelõmunkát, ezért különösen
érdekes volt az a helyzet, amikor a szituáció szerint egy

FÜRDÕZÉS ÉS ÚSZÁS EGÉSZ ÉVBEN
A strandok zárását követõen sem kell lemondani szenvedélyükrõl a fürdõzés és úszás szerelmeseinek. Az Aquarius
Élményfürdõ, a Júlia fürdõ és a Fürdõház egész évben várja
a vendégeket. Az úszni vágyókat a Parkfürdõ 50 méteres
medencéje szeptember végéig fogadja, akkor lesz egy kéthetes szünet, befedik és elvégzik a karbantartási munkákat,
majd újra megnyitják a már téliesített medencét.

Az Aquarius Élmény- és Parkfürdõben is többször telt ház volt
dõn. Persze kiváló programok is színesítették a sóstói nyarat, az éjszakai fürdõzéseken túl volt SóstóFeszt, Országos Strandfoci Bajnokság, Úszó Alkalmatlanságok Tréfás
Vetélkedõje, Tóparti Bográcsparty és Coca-Cola Strandparty
is. A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. strandjai a számok tükrében
is eredményes szezont zártak augusztus végén.

312 EZREN VAKÁCIÓZTAK
Dr. Podlovics Roland vezérigazgató elmondta, a nyári
vakáció három hónapja alatt az Aquarius Élmény- és Park-
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repülõgép zuhant le, hiszen feleleveníthették azt a tudást,
amivel ugyan rendelkeznek, de évente legfeljebb egyetlen helyzetben alkalmazzák. A megmérettetésen tíz kétfõs csapat vett részt, amelyben az összesített pontozás alapján a Nyírbátori Rendõrkapitányság balesethelyszínelõi teljesítettek a legjobban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság Forgalomellenõrzõ Alosztály csapata pedig a második lett.

A MEGELÕZÉST IS OKTATTÁK
Szintén a múlt héten a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság szimulált helyszíneken tartott baleset-megelõzési oktatást iskolásoknak. A tanulókat szakemberek kalauzolták végig, kiemelve a legfontosabb baleset-megelõzési tudnivalókat.

A HÉT TÉMÁJA

HÍREK

A SZIVÁRVÁNY A LEGVIRÁGOSABB INTÉZMÉNY
Idén is meghirdették Nyíregyházán a Kertszépségversenyt, amelyre a városlakók ebben az évben elõször a legszebb konyhakertekkel is nevezhettek. A versenyre csaknem félszáz pályázat érkezett.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
A Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának kertje lett az
idei Kertszépségverseny egyik díjazottja, a Legvirágosabb
intézmény címet nyerte el.
– Kilenc hektár területen helyezkedik el az intézményünk, úgyhogy ezt a kertet gondozni nagyon nagy munka – mondta Kovács Lajosné, a Sóstói Szivárvány Idõsek
Otthonának vezetõje. Hozzátette, alkalmazottaik nagyon
nagy energiát fordítanak annak szépítésére, de a lakók is
sokat segítenek.

beszélünk, akkor abba beletartoznak az intézményi területek és a városlakók udvarai, elõkertjei is – mondta Jászai
Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.
– Azt gondoljuk, hogy ennek a versenynek több célja
van, az egyik az, hogy mindenki tartsa rendben, ápolja a
kiskertjét, legyenek díszei, ékei a városnak, és van egy
másodlagos, de nem kevésbé fontos szempont is, mégpedig az, hogy mi magunk is részt vegyünk a város szépítésében.

ÚJBÓL VIRÁG JÁR A HULLADÉKÉRT

ZÖLD ÉS VIRÁGOS NYÍREGYHÁZA
Nyíregyháza önkormányzata és a Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft. már harmadik alkalommal hirdette meg a Kertszépségversenyt. A verseny része
annak a városszépítõ akciónak, amelynek célja a kulturált, rendezett településkép kialakítása, hogy a megyeszékhely minél zöldebb, virágosabb legyen. A NYÍRVV a virágágyások nagyságát évrõl évre növeli, a díszfelület jelenleg eléri a 3000 négyzetmétert. Céljuk, hogy ne csak
fenntartsák és gondozzák a környezetet, hanem erre a városlakókat is ösztönözzék.
– A közterületeinket a Városüzemeltetés nagyon szépen rendben tartja, de amikor Nyíregyháza városképérõl

legszebb konyhakert kategóriában is lehetett pályázatot
benyújtani. A megmérettetésre 50 nevezés érkezett. A
NYÍRVV kertész munkatársaiból álló zsûri augusztusban
végigjárta a kerteket és értékelte a látottakat.
– Ebben az évben az összhang, a növények társítása
volt az, amit nagyon eltaláltak a pályázók – mondta Keczkó
János, a NYÍRVV Kft. közterület-fenntartási irodavezetõje.
– Nem takarta az alacsonyabb növényt a magasabb, a
szárazságtûrõ és a vízigényes virágokat is megfelelõ társításban helyezték el.
A Kertszépségverseny ünnepélyes eredményhirdetését
és díjkiosztóját Sóstón a Szivárvány Idõsek Otthonában
tartották meg. A legszebb kertek tulajdonosai vásárlási
utalványt és kertjük gondozásához termõföld és komposzt
keveréket kaptak. A díjazottak teljes listáját a www.
nyiregyhaza.hu oldalon olvashatják.

A Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonának gyõztes kertje

KONYHAKERT KATEGÓRIA IS LETT
A Kertszépségversenyen folyamatosan bõvül a nevezõk
köre, idén ugyanis a legvirágosabb társasházi és családi
házas kert és a legvirágosabb intézmény mellett már a

Idén is megszervezik Nyíregyházán a Hulladékért
Virágot akciót. A nyíregyházi önkormányzat és a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. szeptember 7-e és 19e között tartja meg a környezetvédelmi akciót.
A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag,
öblösüveg, fém- és csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért a résztvevõk utalványt
vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak.
Az akció ideje alatt a Bujtosi Szabadidõ Csarnok Bujtos
utcai parkolójában adhatók le a hulladékok hétfõtõl
péntekig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra
között.
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NAPRÓL NAPRA

VIDOR

DÍJAZTÁK A LEGJOBBAKAT

MESSZE FÖLDRÕL CSODÁJÁRA JÁRTAK:
VIDOR-GOTT AZ EGÉSZ VÁROS

A Budapest Klezmer Band és az olasz BandAdriatica
adta az idei VIDOR Fesztivál utolsó koncertjét szombaton este a Kossuth tér világzenei nagyszínpadán. A
Vidámság és a Derû Országos Seregszemléjén 9 nap
alatt, 60 helyszínen, 400 program várta a kikapcsolódni vágyókat.
Augusztus 28-a és szeptember 5-e között idén is alaposan megpezsdült Nyíregyháza belvárosa. Esténként fergeteges koncertek, napközben bábelõadások, élõ szobrok, karikaturisták, bohócok és utcazenészek fokozták a VIDOR
Fesztivál hangulatát. Nehéz lenne összeszámolni, hogy a 9
nap alatt hányszor csapta össze a közönség a tenyerét egyegy nagyszabású produkció láttán, hányszor villantak a fényképezõk vakujai és hány bejegyzés íródott a népszerû közösségi portál oldalának üzenõfalára, ahol egymás után láttak napvilágot a koncerteken készült selfie-k. Még az isko-

VÁROM A KÖVETKEZÕT!
„ Véget ért a VIDOR. Hétfõ este van, fáradtan sétálok
a belvárosban. Csend van, nyugalom. Nem nevetnek
rám bohócok, üres a Kossuth téri nagyszínpad, nem szûrõdik ki a zene a VIDOR-kertbõl. Jólesik ez a békesség.
És még így lesz egy hétig. Egy hónapig. Aztán majd
elkezd hiányozni a nyüzsgés. A „buli”. És aztán újra
várni fogom, hogy jöjjön az augusztus, a nyár vége, és
újrakezdõdjön a nagy közös kaland. A vidámság, a derû,
a tizenötödik VIDOR. Remélem, rajtam kívül még sokan vannak így.” (Schlanger András színházigazgató VIDOR-záró vallomása)
térítéses elõadásaira. A pénztárnyitás napján már hajnalban sorban álltak, kisszéken ücsörögtek az érdeklõdõk a
jegyiroda elõtt. Bizonyára mindenki egyetért benne: érdemes volt. A legkiválóbb hazai teátrumok játszották az
elmúlt évadban bemutatott legjobb új vígjátékaikat. Az
ingyenes koncerteken pedig Maliból, Kolumbiából, Olaszországból és Kínából érkezett zenészek produkcióira tombolhatott a közönség, de felléptek hazai sztárok is: itt volt
többek között az Ocho Macho, a Supernem, a Quimby,
de megörvendeztette zenéjével a közönséget a Budapest
Klezmer Band, a Romengo és a Cimbaliband is. A VIDOR
Fesztivál eseményeire az ország több pontjából és a határainkon túlról is érkeztek látogatók.

KATONA DOLOG VOLT

lakezdés fáradalmait is sikerült elfeledtetnie a fesztiválnak,
hiszen úton-útfélen jelmezesekkel találkozhattak a járókelõk: megteltek Nyíregyháza utcái, terei színházzal, zenével, kultúrával. Az pedig nem elhanyagolható tény, hogy a
fesztivál szinte mind a 9 napja alatt ragyogó napsütés fogadta az érdeklõdõket.
Mintha most lett volna, amikor alig egy hónappal ezelõtt megkezdõdött a jegyértékesítés a VIDOR Fesztivál
6
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A világzenei fesztivál színházi versenyprogramjában 15
elõadás szerepelt, egy darabot pedig versenyen kívül tekinthetett meg a közönség. A Makk Károly filmrendezõ
vezette zsûri összesen tizenegy díjat ítélt oda a nyíregyházi fesztiválon. A budapesti Katona József Színház mûvészei kapták meg a legjobb elõadásért járó díjat. A
Dottore-díjat a fõvárosi társulat mûvészei A két Korea újraegyesítése címû darabban nyújtott teljesítménnyel érdemelték ki.

– Az Arlecchino-díjat (legszívhezszólóbb elõadásért)
idén a budapesti Rózsavölgyi Szalon Arts & Café társulata kapta, a Romance.com darab bemutatásáért.
– Smeraldina-díjjal (merész magyar musicalért) jutalmazták a budapesti Centrál Színház Broadway felett az
ég címû elõadását.
– Capitano-díjat (legjobb átváltozómûvészeknek jár)
kapott Nagy Sándor, Magyar Attila és Szerednyey Béla,
a budapesti Madách Színház által bemutatott Agyeldobás címû darabban nyújtott alakításukért.
– Pantalone-díjjal (legjobb kvartett) jutalmazták
Stefanovics Angélát, Bánki Gergelyt, Keszég Lászlót és
Mészáros Bélát, a Dumaszínház és a FÜGE közös produkciójában bemutatott 40! avagy Véges élet címû darabban nyújtott kiváló teljesítményükért.
– Pulcinella-díjat (legjobb trió) kapott Klem Viktor,
Pálos Hanna és Szabó Gyõzõ, a Garzonpánik címû darabban nyújtott szerepükért.
– A Brighella-díjat (legjobb duett) Katona Lászlónak
és Scherer Péternek ítélték oda, a budapesti Nézõmûvészeti Kft. által színpadra állított A hal nem hal bele
címû darabban látott alakításért.
– Colombina-díjjal (legjobb nõi alakítás) jutalmazták
Rezes Juditot, aki a budapesti Katona József Színház
Abigail bulija címû darabjában lépett színpadra.
– A Pierrot-díjat (legjobb utcaszínházi elõadás) a kiskunfélegyházi Langaléta Garabonciások kapták, az Elemek, avagy tûzön, vízen, földön, égen címû produkciójukért.
– A legjobb filmvígjáték Hyppollit-díját az Argó 2 címû
mozidarab kapta. A zsûri egy különdíjat is kiadott, a VIDOR
Fesztivál hûséges komédiásainak, a Trixx Társulatnak.

KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2015. szeptember 18. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.
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ÉRDEKESSÉGEK NYUGDÍJASOK

ÉRDEKESSÉGEK NYUGDÍJASOK

IDÕSEKRÕL – NEM CSAK IDÕSEKNEK
Bár az október az idõsek hónapja, s világnapjuk a második õszi hónap elsõ napja, mi megelõzzük ezt az idõszakot. A Nyíregyházi Napló most
induló rovatával szeretne még hangsúlyosabb megjelenést biztosítani a városunk társadalmának jelentõs részét alkotó szépkorúaknak, illetve
olyan témákkal foglalkozni, melyek ezt a korosztályt érdekelhetik. Ebben, mint a mostani dupla oldalból is kiderül, éppúgy helyet kapnak a
közösségek sikerei, a mindennapjaikból ellesett szép pillanatok, mint a konkrét útmutatás, tanácsadás. Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a
városvezetés által életre hívott Idõsügyi Tanáccsal, melynek a Fintor Károlyné titkár által vezetett legutóbbi ülésén például az alább meghirdetett

FEJLESZTÉSEK ÉS SZAKÁPOLÁS
Sok újdonságot tartogat az idei év a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ életében. Áprilistól új feladatkörrel bõvült tevékenységük, jelenleg pedig energetikai
felújítás zajlik a Pacsirta utcai idõsek otthonában, valamint az orosi, Rozsnyai utcai idõsek otthonában.

képzett munkatársaink elvégezzék ezt a helyszínen – magyarázta az igazgató.
Az ellátottak is jó néven veszik, hogy nem kell állandóan a kórházba menniük, hiszen helyben, képzett szakemberekkel megoldható a kezelésük.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A bentlakásos intézmények áprilistól új feladatkörrel bõvültek. Bevezették az idõs otthoni szakápolást, mint egészségügyi tevékenységet, ami azokat az ellátástípusokat fedi
le, melyek nem igényelnek kórházi beavatkozást, azonban csak képzett egészségügyi szakemberek végezhetik
el. Ez az egészségügyi ellátás kimondottan csak a bentlakók számára szól.
– Korábban, ha az idõseknek hasonló beavatkozásra volt
szüksége, akkor betegszállító autóval bevitették a kórházba, ott elvégezték a beavatkozást, majd valamikor visszaszállították. Április óta már nem kell ezeket a betegeket
kórházba küldeni, mert lehetõség van arra, hogy a szak-

TESTI ÉS LELKI AKTIVITÁS
– A szociális törvény szerint a bentlakásos intézményben biztosítanunk kell alap egészségügyi ellátást: orvosi
felügyeletet, szakorvoshoz jutás lehetõségét, valamint minimális egészségügyi tevékenységeket. Hangsúlyoznom
kell azonban, hogy hivatalos egészségügyi ellátást csak felkészült, képzett egészségügyi szakemberekkel és megfelelõ tárgyi feltételek mellett lehet végezni.
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központnak szerencséje volt, hiszen a személyi és tárgyi feltételek is rendelkezésre álltak a szolgáltatás bevezetéséhez, és a további
üzemeltetés sem jelent megterhelõ költséget.
Az idõs otthoni szakápolás bevezetésével emelkedett az
ellátás színvonala, a bent lakó idõsek nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben élik életüket.

BARÁTI TALÁLKOZÓ
A Fegyveres Erõk és Rendvédelmi Szervek Nyugdíjas
Klubja nyíregyházi társszervezeteivel kétnapos látogatáson vett részt Szlovákiában. A program a II. világháború
befejezése 70. évfordulójának emlékezésére épült.
A baráti találkozón túl ellátogattak Krakkóba is, ahol a
„II. világháború minden lengyel katonai áldozatának emlékmûvét” dr. Nedeczky Sándor konzullal koszorúzták
meg.
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2005-ben, éppen egy évtizede, hogy a Mentálhigiénés Világszövetség az alábbi jelmondatát fogalmazta meg és küldte szerte a világba: Nincs egészség lelki egészség nélkül. Félelmetesen aktuális napjainkban is ez a figyelmeztetõ megállapítás.
Lelkünk egészségének megõrzése, karbantartása születésünktõl halálunkig alapvetõ feladat. Gyermekkorban
a szülõk-nevelõk pozitív viszonyulása, feltétel nélküli
elfogadása, mintaképe alapozza meg lelkünk óvását. Felnõttként a megszerzett ismeretek, a tapasztalatok birtokában próbálunk, teszünk lépéseket, hogy jól érezzük
magunkat szûkebb és tágabb környezetünkben. Ez a törekvés minden ember sajátja.

Régi álom válik valóra az energetikai fejlesztésekkel a
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ orosi és Pacsirta utcai Idõsek Otthonában. Szilvásiné Bojda Márta, az
intézmény igazgatója arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy ezek a felújítások terveik szerint októberig, a fûtési szezon kezdetéig véget is érnek. Addig is igyekeznek
zökkenõmentesen gondoskodni az idõsek ellátásáról, hiszen egy felújítás komoly elõkészületeket igényel. Az ott
élõket pszichésen is felkészítik a várható változásokra, az
átmeneti kellemetlenségekre.

BÕVÜLÕ FELADATKÖR

A LELKI EGÉSZSÉG

Életünk harmadik nagy stádiuma az idõskor. Az életminõségnek minden korban meghatározó szerep jut, de
ezen életszakaszban talán nagyobb nyomatékkal. Nagyszerû, hogy több évet töltünk itt, a Földön, azonban a
„hogyanja” dönti el, jó-e még élni, vagy csak telnek a
napok... A lelki egészség idõskorban felértékelõdik, nagy
erõvé, belsõ motivációvá válik! – késztet az aktivitásra,
a másokhoz való viszonyulás minõségére – persze általában! A magyar szóalkotás milyen találóan szép:
EGÉSZ-ség. Az Egészségügyi Világszervezet is így definiálja ezt a fogalmat: Az egészség a teljes testi, lelki és
szociális jólét állapota. De, ha a fentiek az életkornak
megfelelõen egy-egy területen némileg csökkennének,
még egészséges vagyok. Az fontos, hogy ismerjem föl a
határt, maradjon meg az önismeretem, tudjam mikor
lesz szükségem segítségre és hát kapjak is – tapintatosan, a méltóságom megtartásával, tisztelettel, szeretettel, ahogyan én próbálok segíteni már egy-egy emberen. Tudom, bízom abban, hogy azoktól is megkapom
majd, akik nem szorultak még segítségre. Mindez a lélek egészséges, természetes megnyilvánulásai idõskorban. Ha a „nagyvilág” nem is így mûködik, szûkebb
környezetünkben sokat tehetünk mások testi, lelki, szociális egészsége érdekében.

ORSZÁGOS ELISMERÉS

KAPHATUNK SEGÍTSÉGET

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége – a 2012-ben elindított hagyományát folytatva, és az Idõsek Világnapja tagszervezeti ünnepségeihez kapcsolódva – idén is megszervezte a Szenior dalkörök országos fesztiválját Budapesten, a Csillebérci Szabadidõ Központban szeptember elsõ
hetében. A nyíregyházi Alvégesi Népdalkör arany oklevéllel térhetett haza a versenyrõl, produkciójukat pedig a
zsûri is kiemelte. Eljutásukat a nyíregyházi önkormányzat
anyagiakban is támogatta.

Természetesen a nehéz és fájdalmas helyzetek következményeivel idõskorban is sokszor szembesülünk,
melyek félelmet, szorongást, krízist válthatnak ki – ezek
felismerésére, kezelésére ismeretekre, gyakran segítségre
van szükség. Segítséget kaphatunk családunktól, szeretteinktõl, egy jó közösségtõl, ahová tartozunk. Szükség lehet azonban szakember útmutatására, gyógyító
tevékenységére. Ezen gondolatok papírra vetése elõtt
több idõs embert kérdeztem arról, hogy mi okoz számukra jó érzést, boldogságot. Válaszuk szinte minden
esetben a szeretteik boldogsága, örömteli élete, sikerei,
megfelelõ életminõsége és az az érzés, hogy még segíthet, adhat szellemi, anyagi dolgokat. Adni jó – mondták. Ha azt érezzük, hogy támogatásunk, segítõ viszonyulásunk magunknak is örömet, jó érzést okoz, karbantartjuk saját lelkünk egészségét is, mert még fontosak vagyunk!
(A cikk teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon olvasható.)
Exterdéné Zsurkai Ilona, mentálhigiénikus,
az Idõsügyi Tanács tagja

önéletrajzi pályázatról, egy tervezett unoka-nagyszülõ generációs vetélkedõrõl, a fürdõk kedvezményes igénybevételi lehetõségeirõl és a nyíregyházi vasútállomás akadálymentesítésérõl egyaránt szó esett. Amint lesznek eredmények és visszajelzések, ezekrõl is azonnal beszámolunk.
De nemcsak ezeken a hasábokon, hanem a nyiregyhaza.hu városi webportálon is, ahol a jobb felsõ sarokban lévõ „IDÕSKORÚAKNAK” rovatra
kattintva, számos aktualitást, fontos tudnivalót találhatnak, persze folyamatosan frissülõ tartalommal. Ezúton is szeretettel várjuk témajavaslataikat, híreiket a következõ ímél címre: info@nyiregyhazitv.hu. Kellemes olvasást, jó egészséget kívánunk!

BÁLOZOTT AZ ALVÉGESI
Szeptember elsõ hetében rendezte meg az Alvégesi Tánccsoport a 10. bálját, amelyre 130 vendég érkezett. Rendhagyó módon rögtön cigány tánccal kezdõdött a mûsor,
majd verssel köszöntötték a résztvevõket.

100 ÉV, 30 UNOKA, 59 DÉDUNOKA
A munka a hosszú élet titka. Ezt vallja Seszták Lászlóné Ilona néni, aki a közelmúltban ünnepelte 100. születésnapját. A szépkorút a jeles nap alkalmából hétfõn
Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte, aki elvitte hozzá az önkormányzat és a miniszterelnök jókívánságait.
Szerzõ: Bruszel Dóra
8 gyermek, 30 unoka, 59 dédunoka és még kettõ, akik
útban vannak. Népes családfa mutatja be Seszták Lászlóné

Ilona néni rokonait, aki a napokban ünnepelte 100. születésnapját.

25 ÉVE NYÍREGYHÁZÁN
A szépkorú 1915. szeptember 5-én született Mezõzomboron. Polgári iskoláit Hajdúdorogon végezte, majd
Budapesten a Csalogány utcai Tanító Képzõben szerzett
diplomát. 1935-ben kötött házasságot férjével, akivel annak nyugdíjba vonulása után, 25 évvel ezelõtt költöztek
Nyíregyházára.

HÛSÍTÕ FAGYIZÁS

KERESZTREJTVÉNNYEL ALSZIK EL

A forró nyarat kihasználva, a napokban hûsítõ fagylaltozáson vett részt a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 6. sz. Idõsek klubja. A csoport az édesség elmajszolása mellett nosztalgiázott is.

Ilona néni jó egészségnek örvend, addig le sem tud feküdni aludni, amíg nem fejt meg legalább két keresztrejtvényt. Emellett nagyon szeret gobelinezni is és ami a legfontosabb, hogy napi szinten tudni akar a rokonai minden
rezdülésérõl. A lányai azt mondják, Ilona néni az, aki még
mindig összetartja a családot.
A hosszú élet titka pedig szerinte nem is annyira bonyolult: sokat kell dolgozni.

NEM CSAK A HÚSZÉVESEKÉ A VILÁG
Szenes Iván dalai halála után szinte fohászokká lettek. Ha elkezdjük dúdolni örökzöldjei valamelyikének
néhány sorát, alig akad, aki ne tudná folytatni. Az pedig külön öröm, hogy Nyíregyházán ráadásul a címben
is szereplõ dalának aktualitása van: a helyi nyugdíjasok sportvetélkedõkön vesznek részt, énekelnek, táncolnak és még kiállításokon is bemutatják tehetségüket. Együtt, igazi aktív közösségként.

várják a nyugdíjasokat, de lesz az év végén óévbúcsúztató
rendezvényük, még idén õsszel pedig szüreti báljuk is.
– Az idõskorúak nagyon szeretnek táncolni. Amikor
megszólal a zene, elfelejtik fizikai fájdalmaikat, abban a
pillanatban megszûnik minden bajuk. Szédületesek tudnak lenni.

Szerzõ: Bruszel Dóra
– Már egy évtizede, hogy megalakult a Nyíregyháza és
Térsége Nyugdíjas Szövetség. Akkor 12 tagszervezet hozta létre, mostanra pedig több mint negyven egyesület tartozik hozzá. Célja, hogy Nyíregyháza nyugdíjasait egy szervezetbe tömörítse, valamint ellássa az idõskorúak érdekképviseletét, nem utolsósorban pedig kulturális rendezvényeket szervezzen számunkra – mondta el érdeklõdésünkre
Szabóné dr. Csiszár Gabriella, aki a megalakulástól kezdve vezeti a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetséget.
– Már több ízben sikerült városi és nem városi fenntartású intézményekkel, szervezetekkel együttmûködési megállapodásokat kötnünk. Ezt nagy sikerként könyveljük el,
hiszen mind a nyugdíjasaink érdekeit szolgálja.

KEDVEZMÉNYESEN A SZÍNHÁZBA
A vezetõ hozzátette, egyik ilyen eredményük, hogy a
városvezetésnek köszönhetõen, a Móricz Zsigmond Színházzal történt megállapodás következtében, a színház délelõtti fõpróbáira a nyugdíjasok kedvezményes áron mehetnek be. 9 éve pedig már a megye minden nyugdíjasa
péntekenként délután kettõ és négy óra között, a Városmajori Civil házban jogsegélyszolgálatban vehet részt. A
szervezet elnöke azt is elmondta, hogy az év minden hónapjában színes programokkal várják belsõ rendezvényeiken az idõseket. Szeptember 30-án lesz a városi nyugdíjas-találkozó fõzõversennyel egybekötve, október 6-ára kézimunka-kiállítást szerveznek a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárba, október 19-én szellemi vetélkedõre

AZ EGYESÜLETEK NYITOTTAK
A beszélgetés során megtudtam, a nyugdíjas egyesületek nyitottak, bárki beléphet ezekbe. És hogy miért jó egyegy ilyen klubhoz tartozni? Szabóné dr. Csiszár Gabriella
szerint a válasz nem is olyan bonyolult.
– Az elsõ egy nagyon banális dolog. Ilyenkor hetente
egyszer vagy kétszer föl kell öltözni, el kell menni fodrászhoz, vagy meg kell mosni a hajunkat, hogy szépek legyünk, hogy csinosak legyünk és legyen miért besétálni a
városba, kimozdulni egy kicsit az otthoni környezetbõl. A
másik, hogy így egy közösséghez lehet tartozni. Ha a nyugdíjas egyesület egyik tagja beteg, a klubtársai elmennek
meglátogatni. Ha nem tud lemenni bevásárolni, akkor szintén van-vannak, akik segítenek neki. A harmadik pedig,
hogy a klubokban együtt tudunk lenni, meg tudjuk beszélni a világ dolgait, lehet fotókat mutogatni az unokákról. A
nyugdíjasok frissességét, lelki fiatalságát segíti, ha együtt
vannak. Azt szoktam mondani, hogy egy idõs ember addig él, amíg a lelke és az agya fiatal. Ezt a mottót tartjuk
szem elõtt a programjaink szervezése során is.

Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra. Fotó: Kohut Árpád.
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EMLÉKEZÉS

KULTÚRA

ZENÉS FÕHAJTÁS SHULCZ ELÕTT
A VIDOR zárása után egy nappal újra benépesült a
fesztivál koncertszínpadának környéke. Barátok, pályatársak, zenészek és zenekedvelõk búcsúztatták négy
és fél órás programmal Farkas Tibort, a megye legendás lemezlovasát, aki pont vasárnap, szeptember 6-án
lett volna 69 éves.
Szerzõ: Tarczy Gyula
Farkas Tibor, akit Shulcz néven becézett a megye zeneszeretõ közönsége, augusztus 7-én adta fel a harcot a
hosszan tartó, súlyos betegséggel. Végsõ búcsúztatása után,
három hete született az ötlet, hogy egy nagyszabású koncerttel tisztelegjenek emléke elõtt azok, akik szerették.

PÉLDÁTLAN ÖSSZEFOGÁS
Az egyik közösségi oldalon Racskó Tibor és Császár
Zoltán által azonnal elindult a szervezkedés és példátlan
összefogással kialakult az éjszakába nyúló program fellépõ gárdája: kéttucatnyi zenekar és szólista, összesen kö-

zel nyolcvan, a nyíregyházi zenei élethez köthetõ személyiség állt színpadra.

ÓRIÁSI ÉRDEKLÕDÉS
Mint azt Császár Zoltán, az emlékkoncert társszervezõje a Nyíregyházi Televíziónak a program idején megfogalmazta: – Mindenki, akit megkérdeztünk, önként, azonnal jött, ám igazából nem is kellett kérdezni, csak mondtuk, hogy lesz egy ilyen koncert és jöttek sorban a jelentkezések. Úgy láttam, hogy mindenki rendkívüli módon
tisztelte és elismerte õt. Aki a városban, a könnyûzenei
életben számít, az mind itt van. Nem várt érdeklõdés van
a koncertünk iránt, nem számoltam pontosan, de közel
kettõezer volt a látogatók száma a koncert elején.

VÁLTOZATOS STÍLUSBAN
A paletta stílusban és életkorban is színes volt. A tizenéves dobostól az évtizedek után újra hangszerét kezébe
vevõ gitárosig, a jelenkor kedvenceitõl a múlt legendás
alakjaiig mind örömzenét adtak egy-két szám erejéig,
amelyben az alternatív és kemény rock éppúgy megfért,
mint a funky, a pop- és beatzene, valamint a jazz, átiratokkal és saját számokkal, több esetben Shulcz kedvenceivel. A koncertet Farkas Tibor életébõl vett pillanatokból
készült videobejátszások színesítették.

AKÁR FOLYTATÁSA KÖVETKEZHET...
Abban minden résztvevõ egyetértett: ihletett este volt,
rég nem látott összefogással, a színház és a városvezetés
háttérsegítségével, a fellépõk önzetlenségével. S azt is
megfogalmazták: talán egyszer folytatása is lehet a méltó
emlékezésnek.

NAGY SÁNDOR A VIDOR-ON IS HÓDÍTOTT
A megyénkbõl származó Nagy Sándor, a Madách
Színház mûvésze két remek produkcióban is színre
lépett az idei nyáron városunkban: a ...Tied a világ!
után következett az Agyeldobás.
Szerzõ: Sz. Kántor Éva
A Fényeslitkérõl indult színész nélkül ma már szinte
alig van valamirevaló darab az Erzsébet körúti színházban. Musical szakon végzett a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetemen, ma már pedig prózai szerepeinek száma magasan meghaladja a zenésekét. Ilyen volt az angol humort
kedvelõknek különösen remek szórakozást nyújtó Agyeldobásban is. A VIDOR idején, az elõadás elõtt beszélgettünk a mûvésszel.

15 KÜLÖNFÉLE FIGURA BÕRÉBE BÚJTAK
– Alapvetõen Magyar Attila, Szerednyey Béla és jómagam „dobjuk el az agyunkat” az elõadás során, de reméljük, a közönségre is ez a sors vár! (A jelek szerint a zsûri
sem maradt ki teljesen belõle, amit bizonyít, hogy Capitanodíjjal jutalmazta játékukat – szerk.) Szente Vajk rendezésében mutattuk be áprilisban a Madách Színházban. Sok olyat
belecsempésztünk, amit a próbák során mi találtunk ki. Nehézzé tette a dolgunkat, hogy a humora angol, így kissé
magyarítottuk az anyagot. Az eredetiben például három néven neveztek egy-egy szereplõt, mi megelégedtünk eggyel,
a könnyebb érthetõség kedvéért. A történet Monty Pythonos
kissé: hogyan tudunk ellopni egy tehenes tejkiöntõt. Az igazi
truváj nem is ebben rejlik, hanem hogyan tud átöltözni Béla
és Fater (Magyar Attila) olyan rövid idõ alatt annyi különbözõ alakba, például nõbõl férfiba vagy akár egyszerre
mindkettõbe. Nem könnyû szerepelni benne már csak azért
sem, mert hárman játsszuk mindössze, õk pillanatonként
öltözködnek, miközben én a nézõkkel tartom folyamatosan a kapcsolatot...
Szívesen dolgozik Vajkkal, kedveli az ötleteit, a frissességét, a felkészültségét, s nem jelent gondot számára színészként, hogy a rendezõ a barátja. Ízisz kutya is részt
vesz a produkcióban. Nagy Sándornak éppen most lett
egy berni pásztorkutyája, így azóta egészen másként viselkedik Ízisszel. Rengeteg feladata miatt késõbbre halasztotta a tervezett házfelújítást, ugyanis a Szegedi Szabadté10
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HÕSÖK, EMLÉKEK
Egymással szemben álló nagyhatalmak, évekig elhúzódó harcok, elszakadt családok, több millió halott és az emlékezés, aminek még több mint 100
évvel az elsõ világháború után is létjogosultsága van.
Ezt támogatja dr. Szendrei László is, aki szeretné,
ha a Hõsök terén, a két világháborúban elesett nyíregyházi katonák neveit egy emlékmûvön örökítenék meg.
Szerzõ: Bruszel Dóra
Dr. Szendrei László ügyvéd 50 éve Nyíregyházán él,
igazi lokálpatriótának vallja magát. Sok mindennel foglalkozott már, jelenlegi kutatásának gyökere pedig
hosszú évekkel ezelõttre nyúlik vissza. Az 1980-as évek
elején szülõföldjén, Petneházán döntötte el édesapjával, hogy önköltségen mindazon katonaként elesett
hõsöknek és a zsidó áldozatoknak, akik Petneházán
éltek, és a II. világháborúban haltak meg, felállítanak
egy-egy emlékmûvet a keresztény, illetve a zsidó temetõben. Össze is gyûjtötték az elhunytak névsorát, de
a terv kudarcba fulladt, ugyanis az akkori tanácselnök
nem engedte ennek megvalósítását. – Ha elül valami
az ember agyában, akkor az onnantól kezdve folyamatosan fejlõdni fog – vallja dr. Szendrei László, aki nem
adta fel eredeti tervét és folytatta kutatását.

920 HÁBORÚS HALOTT
– Lokálpatrióta vagyok, ezért úgy gondoltam, hogy
kutathatnánk a nyíregyházi áldozatokat. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadtörténésze, dr. Szabó Péter, a II. világháború hazai áldozatairól már összeállított egy könyvet, amelyet folyamatosan ki is egészített a legújabb kutatásaival.
Ebbõl a nyíregyházi hõsök nevei könnyen kigyûjthetõk
voltak. Ezért én az I. világháború nyíregyházi illetõségû hõseire vonatkozóan kerestem hiteles adatokat. Mai

ri Játékokon A nyomorultakban való fellépése után
Kisvárdán rendezte az Illés együttes 50 éves megalakulását köszöntõ ...Tied a világot! a DoktoRock Színtársulatnak. Egyre többször lép fel a Madách Színház mellett a
Játékszínben.

25 ELÕADÁSBAN EGY HÓNAP ALATT
– Nagyon hálás vagyok Németh Kristófnak és Bank Tamásnak, a két igazgatónak, hogy hívtak engem. Most a
Virágot Algernonnak címû darabot kezdtük el próbálni,
amiben Szervét Tibor játssza Charlyt, én pedig Benedek
Miklóssal karöltve az orvospárost. Örülök, hogy a nyíregyházi VIDOR-on néhány éve nagy sikerrel általunk bemutatott A Napsugár fiúk átkerül a Játékszínbe, aminek
intimebb miliõje még alkalmasabb lesz a tíz éve egymással szóba sem álló színészpár (Benedek Miklós és Gálvölgyi
János alakítják) találkozásának megidézésére. Jelenleg

A háborús emlékmû Nyíregyházán
napi ismereteim szerint, 920-an voltak, akik meghaltak
harci események kapcsán. Õk nyíregyháziak voltak.
Hozzá kell tennem, hogy a világháborút megelõzõ törvények alapján a katonai behívások a nemzetiségi, vallási és a területi adatok alapján történtek. A hadkötelesi
korban lévõ zsidó vallásúakat is behívták, így a hõsök
között õk is szerepelnek.

„KÖZKINCCSÉ KELLENE TENNI”

három ottani darabban vagyok benne: a Jutalomjáték négy
éve megy telt házakkal, siker a Primadonnák Szirtes Tamás rendezésében, és a Legyen a feleségem! is. A RAMba átköltöztünk a Madách néhány produkciójával, így
aztán a próbákon felül valamikor 25 elõadásom van egy
hónapban. Az Adagio együttesben való szereplésemnek
is azért lett vége, mert szinte lehetetlenné vált az egyeztetés, s nekem a színház volt a legfontosabb.
Az interjút teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu
oldalon olvashatják.

– Sokat gondolkodom azon, hogy több mint 100 évvel az elsõ világháború kitörése után, vajon érdekelnének-e valakit ezek a nevek? Bízom benne, hogy igen,
hiszen annak ellenére, hogy létezik világháborús emlékmû a Hõsök terén, a két szobor egyáltalán nem
tartalmaz neveket. Úgy gondolom, hogy a két világháborúban elesett nyíregyházi katonák – akik a mi hõseink – emléke és a mindannyiunk kegyelete megkívánja, hogy neveiket ezen a téren megörökítsük, természetesen megfelelõ mûvészi keretben. Szeretném, ha találnánk olyan civil szervezetet, akik felkarolnák az
ügyet, mert ezek a nyíregyházi háborús katonák a történtek után egy évszázad elteltével is megérdemlik,
hogy méltó módon emlékezzünk rájuk – tette hozzá.
Az I. világháborúban elesett 920 nyíregyházi katona neveit és az elhalálozás helyét, valamint idejét tartalmazó listát a nyiregyhaza.hu weboldalon teljes terjedelmében elolvashatják.

KÖZLEMÉNYEK

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
A „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj” Emlékérem magyar és nem magyar természetes személyeknek, jogi személyeknek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteknek (továbbiakban: személyek, közösségek) adományozható Nyíregyházán, illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett
kimagaslóan eredményes tevékenységük elismeréseként.
Az emlékérmet egy évben legfeljebb három személynek,
illetve közösségnek lehet odaítélni.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2015. szeptember 30-áig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A javaslatnak tartalmaznia kell az emlékéremre méltónak
tartott személy, illetve közösség nevét, címét, elérhetõségét, valamint az elismerni kívánt tevékenységet.

HIRDETÉS

MEGÉRKEZTEK A CSEREDIÁKOK
Megérkezett az a 10 cserediák Nyíregyházára, akik
az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány segítségével szeptembertõl jövõ júniusig, egy
tanévet töltenek majd a szabolcsi megyeszékhelyen.
A külföldi fiatalokat szerdán dr. Ulrich Attila alpolgármester fogadta a városházán.
Dr. Ulrich Attila kifejtette, az ide érkezõ diákok az egy
év alatt megismerik majd a várost és elvihetik Nyíregyháza, valamint a magyarok jó hírét. A csereprogram után
elmondhatják hazájukban azt, hogy itt, a szabolcsi megyeszékhelyen milyen fogadtatásban részesültek, valamint
mennyire vendégszeretõek a magyarok.
Toldi Zsuzsanna, az AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram megyei körzetelnöke szerkesztõségünknek elmondta, Olaszországból, Thaiföldrõl, Belgiumból és Indonéziából érkeztek Nyíregyházára a középiskolás fiatalok.
Az itt eltöltött idõ alatt a diákok helyi középiskolába
járnak – a Krúdy, az Arany, a Zrínyi, a Kölcsey, a mátészalkai Esze Tamás, valamint a kisvárdai Szent László gimnáziumba, és a Sipkay Barna középiskolába –, és magyar

Dr. Ulrich Attila köszöntötte a cserediákokat a városházán
nyelvû órákon vesznek részt. Az AFS-nek köszönhetõen
azonban nemcsak külföldrõl érkeznek diákok Magyarországra, hanem innen is utaznak középiskolások külföldre.
Õk 40 ország közül választhatnak.
Toldi Zsuzsanna elmondta, már most jelentkezhetnek
azok a fiatalok, akik kedvet kaptak ahhoz, hogy jövõre õk
utazzanak ki külföldre cserediákként. Jelentkezni a zsuzsanna.toldi@afs.org e-mail címen lehet.
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ÉRDEKESSÉGEK

EGÉSZSÉG

A BÖLCSÕDÉSEK KÉTHARMADA INGYEN ÉTKEZIK VAKCINÁBAN A LEHETÕSÉG
Nyíregyházán 716 kisgyermek vesz részt önkormányzati bölcsõdei ellátásban. A kicsik kétharmadának szeptember 1-jétõl nem fizetnek a szülõk az étkezésért, bõvült ugyanis azoknak a köre, akik térítésmentesen vehetik igénybe a gyermeknevelési intézményekben ezt a szolgáltatást.
Szerzõ: Mikita Eszter

Semmi mást nem kell csatolni a családoknak ehhez, csak
a saját nyilatkozatukat.

GYERMEKÉTKEZTETÉS SZAKEMBERREL
A kicsik a bölcsõdében napi négyszeri ingyenes étkezést kapnak. Az intézményekben odafigyelnek azokra a
gyerekekre is, akik valamilyen ételintoleranciával élnek

Reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna. Napi négyszeri étkezést kap az, aki igénybe veszi a bölcsõdei szolgáltatást. A
bölcsõdések többsége térítésmentesen eszik, hiszen 2015.
szeptember 1-jétõl a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülõk, a nevelésbe vett, a tartósan beteg vagy
fogyatékkal élõ gyerekek mellett azon családok gyermekei is ingyenesen étkezhetnek, ahol a családban az egy
fõre jutó jövedelem nem éri el a 89 408 forintot. A vagyoni helyzetrõl a szülõknek írásban kellett nyilatkozni. Nyíregyháza önkormányzati fenntartású bölcsõdéibe 716 gyerek jár, akiknek a kétharmada nem fizet az étkezésért.

ÍRÁSBAN KELL NYILATKOZNI
Dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ igazgatója azt mondta, az ingyenes étkezéshez szükséges dokumentumokat szeptember 1-jére igyekeztek megkérni a családoktól. A kérelmezés azonban onnantól folyamatos, amikor a gyermek igénybe veszi a szolgáltatásukat és beiratkozik a bölcsõdébe, a szülõknek ekkor kell
nyilatkozni egy nyomtatványon a jövedelmi helyzetükrõl.
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Szeptember 11-éig igényelhetik a szülõk a méhnyakrák elleni, államilag támogatott védõoltást. A
térítésmentes, ajánlott vakcinát a 2015/16-os tanévben hetedikbe járó kislányok kaphatják meg. A
védelem nem helyettesíti a szûrõvizsgálatokat, de
bizonyítottan segít abban, hogy ne betegedjenek
meg a fiatalok.
Dr. Magyar Veronika, megyei tisztifõorvos azt mondta, praktikus beoltatni a gyermekeket, hiszen a vírus a
nemi élet gyakorlásával terjed emberrõl emberre közvetlenül. Ezért ebben a korosztályban, mielõtt a hetedik, nyolcadik osztályos fiatalok elkezdenék a rendszeres nemi életet, ajánlott felvenni, hiszen ez nagymértékben megelõzi a méhnyakrák kialakulását.

HATÁRIDÕ: SZEPTEMBER 11.

együtt. Az ingyenes étkezés természetesen rájuk is vonatkozik, amennyiben a jogszabályban rögzített feltételeknek a család megfelel.
A kicsik étkezését dietetikus szakember segítségével
állítják össze Nyíregyháza bölcsõdéiben, aki azt is felügyeli, hogy a gyerekek a jogszabályi változásoknak megfelelõen kevesebb só és olaj, valamint több zöldség és
gyümölcs felhasználásával készült, egészséges ételt kapjanak.

Az idei oltás elõtt – melyet az állam térítésmentesen
biztosít – minden érintett kapott egy tájékoztató levelet
és egy szülõi nyilatkozatot, amit szeptember 11-éig kitöltve vissza kell juttatni az iskolai védõnõknek. A kislányok ebben a korosztályban két injekciót kapnak,
egyet októberben, egyet pedig tavasszal, hat hónap különbséggel. A vakcina bekapcsolódik az oltási rendbe,
nem zavar meg egyéb más oltást. Amennyiben a kampány idejében az érintett tanuló beteg, késõbb kapja
meg az iskolaorvostól a védelmet. A védõoltások névre
szólóan érkeznek. A méhnyakrák kialakulásáért felelõs
vírust egyébként a fiúk is megkaphatják, hiszen az a
nemi érintkezés folyamán az egyik szervezetbõl a másikba kerülhet. Azonban, ha a lányok védettek, megóvják a betegségtõl a fiúkat is.

ÉRDEKESSÉGEK

AKTUÁLIS

LÁJKOLOM AZ ÉSZSZERÛBB HELYESÍRÁST!
utótag most már így írandó, szemben a korábbi ésszerûvel. Észrevettük? A szemnek is szebb, csakúgy, mint az
árbóc és a búra. Utóbbi kettõ alkalmazkodott a valós kiejtéshez, így már senki sem „ronthatja” el hoszszú magánhangzóval. Szintén az élet enyhítette a következõ szabályt: már méhhel és nem méhvel van dolgunk, hiszen
egyre inkább elkezdtük nyomatékkal ejteni a ’h’ hangot
a szó végén, így kézenfekvõ lett az írásbeli hasonulás is.

A címet egy magyartanár (aki valószínûleg magyar tanár) két helyen is bepirosozta volna, de lapunk korrektora is kiborulna ekkora szarvashibáktól. (Még a word is aláhúzta a gépen.) Mostantól
azonban így (is) helyes! Mert a helyesírás változik –
velünk együtt.
Szerzõ: Tarczy Gyula
Dr. Minya Károlyt, a Nyíregyházi Fõiskola tanárát szólítottuk meg a tudnivalók kapcsán. Nem csak mi tettük:
éppen tanácsot adott a világhálón, mikor felkerestem. Az
e-nyelv.hu-ra azóta magam is rákattintottam. Érdemes,
mert a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport félszáz nyelvésze (köztük Minya Károly), s doktorandusza ad rajta
24 órán belül ingyenes, hiteles útmutatást. Az elmúlt évtizedben 16 000 kérdést válaszoltak meg azoknak, akik
a szabályokat követni, használni szeretnék.

PAPP MARIANN PÉLDÁJA
BÚÉK! Így köszönthetünk most már mindenkit helyesen – pedig eddig nem ez volt a hivatalosan elfogadott
írásmód, figyelmeztet a fõiskolai tanár. S ha Mariann-nal
megyünk szilveszterezni, akkor tegyük ki hozzá a kötõjelet is írásban. (Korábban egybeírtuk, csak két ’n’-nel,
három pedig továbbra sem lehet egymás után.) S ha a
vezetékneve Papp, akkor vigyük tovább a logikát bátran: Papp-pal.

HÁROM ÉVTIZEDES RITMUS

1-JE ÉS 1-E
Búcsúzzunk két sokakat érintõ példával és egy jó tanáccsal. Ha valaki április elsejét így írja: 1-e, már nem
nézhetik bolondnak (de továbbra is érvényes az 1-je), s
a szabályzat engedi, hogy a Demecseri Káposztás Napokat csupa nagybetûvel kezdjük, éppen, mint a nagyobb
hivatalok, szervezetek alsóbb osztályait – eddig csak szokásban volt, de hibásan.
E néhány jellegzetes példa elolvasása után azért jó
kézbe venni magát a kötetet, melynek újszerû, modern
tárgymutatója is van, a könnyebb kezelhetõség kedvéért. Ha pedig kérdésünk van, bátran tegyük fel, üzeni dr.
Minya Károly, mert a nyelv élõ, s folyamatosan változik.
A helyesírásunkkal együtt.

ÍMÉLEZZÜNK!

„Mindenki nyugodjon meg” – idézi Balázs Géza nyelvészbarátját bevezetõül, mielõtt valaki megijedne, hogy
sokat változott a szabályzat. A folyamat amúgy természetes, és a könyvet harmincévenként hozzáigazítják a
nyelv belsõ mozgásához. A helyesírás ugyanis megállapodáson alapszik, amit a Magyar Nyelvi Bizottság (melynek nyolc évig tagja volt), 2003-ban kezdett újragondolni.

ÍRÁS AZ EJTÉSHEZ
Tanár úr szerint észszerûbb és megengedõbb lett a mostani, tizenkettedik kiadás. A példánál maradva: a -szerû

De Papp Mariann asszonynevének verzióit, esetleg a
postai címének írásmódját hiába keressük a szabályzatban, mivel ezek valójában jogi-közigazgatási kérdések,
így kikerültek belõle. Új elemként bejött viszont számos
angolszász eredetû kifejezés, amely már megkerülhetetlen.
Az e-mail most már így (is) helyes: ímél (kár, hogy
nem fényposta), a lájknál viszont tiltott (legalábbis magyar szövegben) a like írásmód. A pendrive-ról viszont
még említést sem tesz a könyv – talán, majd 2045 környékén...

Tisztelt Fogyasztóink!
A NYÍRTÁVHÕ Kft. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia
Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott sikeres pályázatának eredményeképpen vissza nem térítendõ, felújításra fordítandó támogatást nyert. Az Irányító Hatósággal 2015. szeptember elején a Támogatási Szerzõdés megkötésre került.
A munkálatok elkezdõdtek és folyamatosan zajlanak több helyszínen, mint például a Ferenc körúton, a Kossuth, a Körte, a Vasvári
Pál utcán és környékén. A pályázat keretein belül mintegy 800 nyomvonal-folyóméteren primer távfûtési vezeték felújítást és hõközpontrekonstrukciót kívánunk végrehajtani.
A megfelelõ szintû elõkészítettségnek köszönhetõen a munkálatok 2015. szeptember végére befejezõdnek. Az üzemszünetek minimalizálása érdekében a szolgáltatást provizor-vezeték építésével
és a rendszer alternatív üzemeltetési lehetõségeinek kihasználásával biztosítjuk.
Az okozott forgalmirend-korlátozásokért
és az esetleges kellemetlenségekért kérjük a városlakók
szíves megértését.
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.

2015. SZEPTEMBER 11.

13

EREDMÉNYEK

SPORT

ELECTROLUX-VIDOR FUTÁS
Második alkalommal rendezték meg az ElectroluxVIDOR futást Nyíregyházán, szombaton. A rajt elõtt
több százan gyülekeztek a Kossuth téren, volt, aki a
félmaratont, tehát a bõ 21 kilométert, volt, aki a rövidebb, 3 kilométeres VIDOR-kát választotta versenytávnak. Utóbbin gyerekek, családok futhattak együtt,
és a jó hangulatot a szemerkélõ esõ sem rontotta el.
Szerzõ: Dankó László
– Tavaly tízéves volt az Electrolux Nyíregyházán, akkor
egy sétánnyal és egy futóversennyel kedveskedtünk a város
lakóinak. Most ezt kibõvítettük, nõtt a versenytáv, és szeretnénk hagyományt teremteni az eseménybõl – mondta Alessio
Bonfanti, az Electrolux nyíregyházi gyárának igazgatója.

Alessio Bonfanti, az Electrolux nyíregyházi gyárának
igazgatója a díjátadón

JÓ A KAPCSOLAT

Dr. Kovács Ferenc polgármester szombaton a testvérvárosok delegációit fogadta a Városházán, akik részt
vettek a versenyen

– A Nyíregyházán mûködõ cégekkel nagyon jó a kapcsolat, fontos számukra a társadalmi szerepvállalás. A mai
futóversenyt az Electrolux gyár kezdeményezte és támogatta, de számos más sportesemény is van a városban.
Eljöttek a testvérvárosaink képviselõi is, õk is láthatják,
milyen pezsgõ élet folyik városunkban – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.
A félmaratoni futóversenyre nemcsak nyíregyháziak
neveztek, hanem a szomszédos megyékbõl is érkeztek
futók. A mezõny a Kossuth térrõl indulva egészen Sóstóig
futott, majd vissza. A gyõzelmet a tiszakécskei Kovács Zsolt
szerezte meg, kevesebb mint 1 óra 14 perc kellett neki a
félmaraton teljesítéséhez.

ÚJABB RÖPLABDÁS LÉGIÓS
A harmadik idegenlégiósával kötött szerzõdést a
Fatum-Nyíregyháza nõi röplabdacsapata. A trinidadi
válogatott, Darlene Ramdin korábban már szerepelt a
finn és a francia élvonalban is. Nyíregyházán nyitásfogadó, ütõ poszton számítanak a játékára.
Évrõl évre izmosodik a magyar nõi röplabdasport, így
komolyan erõsítenek az Extra Liga klubcsapatai is. A
Fatum-Nyíregyháza az elmúlt szezonban az 5. helyet szerezte meg, az idei cél pedig bekerülni a legjobb három
közé. A csapat megtartotta a brazil és a venezuelai légiósát, de a további erõsítés érdekében egy harmadik külföldi játékost is kerestek.

nézése után választották Darlene-t.
A trinidadi válogatott, Darlene Ramdin korábban már
szerepelt a finn és a francia élvonalban is, most szívesen
jött Magyarországra is. Mint elmondta, tetszik neki Nyíregyháza, a csapat kitûzött célját, a dobogóra jutást reálisnak tartja.
Keményen edz, és a jobb kommunikáció érdekében tanulja a nyelvünket is. A röplabda Extra Ligában október 18án kezdõdik a bajnokság, a Fatum-Nyíregyháza az elsõ
mérkõzésen a Vasast fogadja hazai közönség elõtt.

FÉLMARATON
– EGÉSZSÉG
„Esik az esõ. Hogy lesz így ma VIDOR-futás? Á, a
profik azt mondják, rossz futóidõ nem létezik, csak
nyápic alak, meg legalább nincs meleg. Az egyik lányom azért vizslat a takaró alól: ilyenkor is kell menni? Kell hát. Futóünnep Nyíregyházán! Kint, a téren
már a vidorkások készülõdnek a három kilométerre,
de a nagyoknál is lázas bemelegítés zajlik. Sok százan vagyunk. Mozdul Nyíregyháza... Egyre több az
ismerõs arc a rajthoz közeledve. Köztük sok olyan,
akirõl nem is gondoltam – jé, Te is szoktál? Rajt! A
kiskörút közepén sem kocogtam még életemben. Már
itt vagyunk az erdõnél, pedig csak most indultunk, jön
a frissítés, aztán irány Sóstó, a hídon át. Milyen szép a
múzeumfalu, még így kutyafuttában is! Sóstó hátulról, a strandon túl – ennyi Zimmer Frei van, tényleg?
És honnan az az óriási domb, az Alföldön...? Huh, túl
vagyok a felén. Innen messzinek tûnik a Kossuth tér.
Visszafelé is városnézés: piros pont a szervezõknek.
Be a strandra, aztán tókörnyék, állatpark, a felüljárón
van a tizenötödik kilométer és lassan újra az erdõ.
Lassan, mert már fáradok. De még hat hátravan! Szerencse, hogy kõhajintásnyira mindig van egy mosolygós electroluxos, polgárõr, vagy rendõr. Erdei Tornapálya, majd a „szokott” út visszafelé. 18 után átgondolom az életem, a huszadikra nem emlékszem nagyon. Mi ez a zaj? A belváros újra? Bõ két óra kocogás, dobogó helyett csak friss szívdobogás, és Nyíregyháza logós, szívecskés-érem. Megérte. Jövõre Te
is gyere!”
Végigfutotta és lejegyezte:
Tarczy Gyula

HATBÓL HAT

FINN ÉS FRANCIA ÉLVONALBAN
A hatodik fordulót rendezték meg a labdarúgó NB IIIban. A Nyíregyháza Spartacus a Ceglédet fogadta és 4–2re (sorozatban hatodszor is) gyõzött, így továbbra is száz
százalékos teljesítménnyel vezeti a tabellát.

Kõhalmi Richárd vezetõedzõ elmondta, nyitásfogadó,
ütõ szerepkörbe akartak játékost igazolni elsõ körben itthonról, de gyorsan kiderült, hogy ez sikertelen kísérlet.
Így menedzserektõl kértek videókat, és rengeteg film meg-

GYÕZELMEK, ÉRMEK, HELYEZÉSEK
Debrecenben rendezték meg az Atlétikai Magyar Szuper Liga döntõjét, ahová a Nyíregyházi Sportcentrumtól
13-an jutottak be a kétnapos versenyre az elmúlt szezon
eredményei alapján. Nagy várakozással tekintettek sportolóik szereplésére, ami látványos eredményekkel is szolgált. Ilyen volt Szikszai Róbert diszkoszvetésben elért teljesítménye, a 60,10 métere az ezüstéremig juttatta a kiváló dobót. Káplár Jánosnak most nem volt szerencséje,
hiszen csupán egyetlen centiméterrel maradt le a dobogóról (55,73 méter). Sajnálatos módon Ónodi Dávid már
a Magyar Bajnokságon combizomsérülést szenvedett, ez
hátráltatta az éremszerzésben, de még így is jónak tekinthetõ a 100 és 200 méteren elért 4., illetve 5. helye.
Újra aranyéremmel térhetett haza Bakosi Péter és a riói
olimpiára kvalifikált Helebrandt Máté is. Az éremszerzõk soraihoz csatlakozott Pál Robin hármasugrásban, Ke14
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rekes Dóra diszkoszvetésben és Benke Anita hármasugrásban szerzett bronzérmével.

INDUL A BAJNOKSÁG

Hétvégén startol a másodosztályú férfi kézilabda-bajnokság. A tavaly ezüstérmes Nyíregyháza a szintén feljutásra
pályázó Ferencvárost fogadja. A rangadó szombaton 18.00
órakor kezdõdik a Bem József Általános Iskolában.
További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ESEMÉNYEK

PROGRAMOK

GAZDIKERESÕ
Tapi: 2015 áprilisában született keverék kan kutya, aki anyjával kóborolt hetekig Beszterec-Vasmegyer környékén. Nagyon kedves, jó természetû fiúcska, gyerekekkel, kutyákkal,
macskákkal teljesen kompatibilis. Jelenleg ideiglenes kihelyezésben van. Nagyon várja egy szeretõ gazdi felbukkanását.

PROGRAMOK
A Bencs Villa programja: szeptember 11-én 17.00 óra: A
Móricz Zsigmond Színház évadbemutató mûsora. A 20152016-os évadról Schlanger András igazgató beszél. Közremûködnek a társulat tagjai.
Szüreti Bálra várja az érdeklõdõket az Alvégesi Népdalkör
szeptember 12-én 14.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házba. A bál batyus jellegû, a zenét Palicz István szolgáltatja.
Malenkij robot – a kárpátaljai magyarok 1944-es deportálásának emlékére címû kiállítás a Szent Atanáz Görögkatolikus
Hittudományi Fõiskola aulájában. Megnyitó: szeptember 12én 16.00 óra. Megtekinthetõ: szeptember 30-áig, naponta
8.00–19.00 óra között.
Jelnyelvi tanfolyam (A1 szintû, 50 órás) indul szeptembertõl a Tudomány és Technika Házában (Országzászló tér 8.
3/314. terem), részletfizetési kedvezménnyel. 14-én 17.00
órától bemutatóórán vehetnek részt az érdeklõdõk. További
információ: Fazekas Dóra, pagopago70@freemail.hu, 70/2031931 (csak sms-ben!).
Az „Elmetorna” elnevezésû program ismét várja az érdeklõdõket a Váci Mihály Kulturális Központban. Az ingyenes foglalkozások keddi napokon 17.00 órától kezdõdnek.
Információ: 42/411-822.
A Borbányai Mûvelõdési Házban (Margaretta u. 50.) az alábbi foglalkozásokra várják az érdeklõdõket: aerobik (hétfõ, szerda
18.00), jóga (csütörtök 17.30), Pilates – mélyizomtorna (kedd
17.00, péntek 18.00). Információ: 42/491-295.
A Jósavárosi Mûvelõdési Házban mûködõ „Gyertyafény”
Nyugdíjas Egyesület várja új tagok jelentkezését. A klubfoglalkozásokat változatos programok és jó hangulat jellemzi,
amelyeket kedd délutánonként 2 és 4 óra között tartanak.
Ugyanitt, tánccsoportjuk is tagfelvételt hirdet táncolni szeretõ hölgyek és urak részére. Vezeti: Gyukáné Papp Éva.

SZÍNHÁZ A VIDOR UTÁN
Bár a VIDOR Fesztivál véget ért, a Móricz Zsigmond
Színház nézõtere nem sokáig marad üres. 2015. szeptember 24-én, csütörtökön 19 órától tekinthetik meg a
Szibériai csárdás címû zenés romantikus játékot a Nagyszínpadon. A jól adagolt feszültség, a megható pillanatok, a harsány kacagást generáló táncok, a drámai képsorok, továbbá az ismert dallamok élvezetes produkcióvá állnak össze. Bõvebb információ és fotók: http://
moriczszinhaz.hu/index.php/hirek-osszes/sziberiaicsardas-berletszunetben.
Révész koncert – „Rock and roll közlegények” szeptember 18-án 20.00 órától a Hotel Barbizon Szabadtéri Színpadán. Közremûködik: Horváth Ákos, Nagy Gergõ gitár, ének.
További programok: tombolasorsolás, Diamond akusztika,
Retro Disco.
Fesztivál az Állatokért. Az Állatbarát Alapítvány idén õsszel
is vidám családi rendezvényre várja az állatok szerelmeseit,
hiszen ismét megrendezik a már hagyománynak számító
„Fesztivál az Állatokért” programot! Idõpont: szeptember 20.
Helyszín: Nyíregyháza, Bujtosi Városliget. Részletek:
www.allatbarat.com.

NYÍLT NAP A KÖLCSEYBEN
2015. szeptember 14-én 8.00–13.20-ig (1–6. óra) várják a gimnázium iránt érdeklõdõ nyolcadik osztályos
tanulókat és szüleiket.
Az 1. órában általános tájékoztató hangzik el az iskola udvarán a Kölcseyben folyó nevelõ-oktató munkáról, ezután a 2. órától tanítási órákat lehet látogatni.
16.30-tól a kedves szülõket pályaválasztási szülõi értekezletre hívják a tornaterembe, ahol Márk Attila Olivér igazgató szól a felvételi eljárásról, a felvételi vizsga
követelményeirõl, a képzés szerkezetérõl.

A Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.) foglalkozásai: kímélõ torna: hétfõ, csütörtök 18.00–19.00 óra, kondicionáló torna: hétfõ, csütörtök 19.15–20.15 óra, aerobik:
szerda, péntek 17.30–19.00 óra, csontritkulás elleni gyógytorna: hétfõ, szerda, csütörtök 14.50–15.50 óra, egyiptomi
hastánc: kedd 18.00–19.00 óra, zongoraoktatás: hétfõ, szerda délután. Információ és jelentkezés a mûvelõdési házban
vagy a 42/448-005-ös telefonszámon.

A 66 éves Utasellátó múltját felidézõ Fedélzeti Utasellátó
vándorkiállítást tekinthetik meg az érdeklõdõk a VOKE Vasutas Mûvelõdési Házban szeptember 23-áig, hétköznap 8.00–
18.00 óráig. A gyûjtemény bemutatja az Utasellátó szolgáltatás II. világháború utáni elindulását, a vitrinekben a büfé-, étkezõ- és hálókocsi H0-ás modelljei is láthatóak lesznek, illetve számos érdekesség is megtekinthetõ. A belépés ingyenes.

„Örökké fiatalon” – Legjobb mozgásformák. A Nefelejcs
Egyesület rendezvénysorozatot indított prevenciós célból,
mozogni vágyó idõskorúak számára. Idõpontok: szeptember
16., 23., 10.00–12.00 óráig. Helyszín: a DE Egészségügyi
Fõiskolai Kar tornaterme. A foglalkozások ingyenesek.

Kézjegy 70 – Z. Erdei Anna grafikusmûvész és Zagyva László szobrászmûvész visszatekintõ kiállítása a Nyíregyházi Városi Galéria és a Pál Gyula Terem kiállítóhelyiségeiben. Megtekinthetõ: október 10-éig, naponta 9.00–17.00 óráig (vasárnap és hétfõ szünnap). Információ: www.vacimuv.hu.

A Bibliaiskolák Közössége várja az érdeklõdõket dr.
Reisinger János irodalomtörténész Bibliai történetek címû,
vetítéssel egybekötött elõadására a Móricz Zsigmond könyvtárba. Szeptember 16-án 17.00 óra: Jákob története.

EGÉSZSÉGNAP A VASUTASBAN

Kövesi Péter spirituális tanító-gyógyító a nyíregyházi reiki
klub vendégeként szeptember 16-án 18.00 órától tart elõadást
a Városmajori Mûvelõdési Házban „A problémáink megoldása az itt és most-ban van” címmel. A belépés díjtalan!

ÍZES KALANDOZÁS
Árpád-kori idõutazásra várják a látogatókat szombaton a Sóstói Múzeumfaluba. Az Ízes kalandozás Nyires
faluban elnevezésû rendezvényen a skanzenben évszázadokkal ezelõtti ételeket kínálnak, lesznek hagyományõrzõ bemutatók és kézmûves foglalkozások is, valamint
gyógynövényes és aszalványos kiállítások. Mindenki
kedvére készíthet S-végû hajkarikát, hajfonatkorongot,
fejpántot vagy nemezbõl tarsolylemezt, a játéksarokban pedig a gyerekek és a játékos kedvû felnõttek is
találhatnak maguknak elfoglaltságot.

A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár Egészségnapra várja az érdeklõdõket szeptember 12-én 9.30tól, ahol elõadásokon, állapotfelmérésen, étel- és
csokikóstolón, frissítõ masszázson, softballon, jógán,
hangtálas meditáción, hastáncon, kímélõ tornán vehetnek részt. A program ingyenesen látogatható. Információ: www.vokevmh.hu; 42/504-490, 30/218-1021.
A magyar aktivizmus rajzmûvészete címmel kiállítás nyílt
az Antal-Lusztig Gyûjtemény képeibõl a Jósa András Múzeumban. A tárlaton többek között Kassák Lajos, Nemes
Lampérth József, Uitz Béla, Dobrovics Péter és Bortnyik Sándor grafikáit láthatják az érdeklõdõk. Megtekinthetõ: október
11-éig.
Torella Gyékényvilága. Szegedi K. Aliz Torella gyékényfonó népi iparmûvész válogatott dizájndarabjaiból nyílt kiállítás Gyékénybõl font történetek címmel a Sóstói Múzeumfaluban. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével,
10.00 és 18.00 óra között.

Vanda: Körülbelül 4 éves ivartalanított beagle szuka, akit
Nyírpazonyban találtak. Chip sajnos nem volt benne, a
karanténidõ alatt eredeti gazdija nem jelentkezett érte. Nagyon kedves, barátságos természetû kutyus. Nagy mozgásigénye, aktivitása miatt elsõsorban kertes házba ajánljuk.
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

ÉRTÉKES ESTÉK
A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság a helyi
hungarikumok bemutatására Értékes Esték címmel programsorozatot indít. A minden hónap 16-án 16 órakor kezdõdõ elõadások, séták közelebb hozzák, megismertetik
mindazokat az értékeket, amelyekre büszkék lehetünk.
Az elsõ, nyitó elõadásban szeptember 16-án 16 órától a Bessenyei téren dr. Nagy Éva Nyíregyháza elsõ
köztéri alkotásának, a Bessenyei-szobornak a történetét és névadójának tevékenységét, örökségét mutatja be.
Az Értékes Esték programsorozat szeretné a város és a
megye lakóinak figyelmét ráirányítani kulturális és természeti örökségünkre, valamint a napjainkban is formálódó mûvészeti, szellemi értékeinkre.

20 EZRES SZÜLINAP
Megdöntve a tavalyi látogatószámot, idén közel 20
ezren buliztak a nyár egyik legnagyobb ingyenes
könnyûzenei rendezvényén augusztus 29-én, a Nyír
Plaza parkolójában, mely már a városi nagyrendezvények sorába tartozik. A 99,4 Sunshine FM stábja a rá-

dió 14. születésnapját együtt ünnepelte a Telekommal,
a cég interaktív játékokkal és a digitális világ érdekességeivel várta sátrában az érdeklõdõket. 12 hölgy versengett a Miss Summer Sunshine szépségversenyen.
Fellépett a szintén szülinapos 4 for Dance, a Rising Star
tehetségkutató gyõztese, Várhegyi Lucas Palmira és
ezüstérmese, Czibi Norbert; Dér Heni, Radics Gigi,
Caramel; rappeltek a Hõsök, valamint élõ koncertet
adott az ózdi fenegyerek, Majka. Szülinaphoz torta is
dukált, az ‘i’-re a pontot pedig a megye legnagyobb
tûzijátéka tette fel.
A tûz és a föld mûvészete címmel ifj. Fazekas István, nádudvari fazekas munkáiból nyílt idõszaki kiállítás a Sóstói
Múzeumfaluban, a múzeum Jármi kisnemesi házában. Megtekinthetõ: november 8-áig, hétfõ kivételével mindennap
10.00–18.00 óráig.
„ Tölgy az otthonunkban” rajzpályázat. A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola az Erdõk Hete alkalmából „Tölgy az otthonunkban” címmel rajzpályázatot hirdet Nyíregyháza város felsõ tagozatos tanulói, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
középiskolásai és a Nyíregyházi Fõiskola hallgatói számára
három korcsoportban. További részletek: www.nyirerdo.hu/
Erd_isk_palyazat.aspx; 30/349-0839.
A Jósa András Múzeum és a Bessenyei Társaság várja az érdeklõdõket A Nyírségi irodalmi múzeum – A Nyírség literátorainak nagyjai Tiszaberceltõl Szatmárcsekéig címû kiállításra a Jósa
András Múzeumba, mely megtekinthetõ az év végéig.
2015. SZEPTEMBER 11.
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KÖZLEMÉNYEK

HIRDETÉS

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EGY MANNO MILTIADESZ PLAKETT NYOMÁBAN
Az Északi temetõ V. parcellájának 121. sírján egy
bronzplakettet dolgoztak be a beton síremlékbe. Az alkotáson négy labdarúgó, valamint a háttérben a történelmi Magyarország látható. Felirata: „1901 Magyar
Labdarúgók Szövetsége 1926”. A szignóból kiderül,
hogy a plakettet Manno Miltiadesz (1879–1935), a több
sportágban is jeleskedõ kiváló sportember készítette. A
görög családi gyökerekkel rendelkezõ Miltiadesz igazi
sport-polihisztor volt: úszott, futott, evezett, atletizált,
kerékpározott, síelt, gyorskorcsolyázott. Labdarúgóként
az elsõ két magyar bajnokság gólkirályi címét is elnyerte
és a Budapesti Torna Club tagjaként bajnokságot is nyert.
Válogatottként, 1901-ben 17 gólt lõtt 6 mérkõzésen. A
versenyszerû sportolás mellett remek karikatúrákat készített, portrékat, egész alakos figurákat festett és szobrai, dombormûvei, érmei is maradandó alkotásoknak
bizonyultak. Az 1932-es Los Angeles-i olimpia szellemi versenyén, a mûvészeti versenyek kategóriájában
alkotását a szobrászati mûvek között ezüstéremmel jutalmazták. A nyíregyházi síremléken látható plakettet
az MLSZ 25 éves fennállásának alkalmából készítette.
A Nyírvidék korabeli számainak lapozgatása után kiderült, hogy a plakett nem véletlenül található azon a
síremléken. Hajdu Mihály (1910–1953) a Nyíregyházi
Kereskedõk és Iparosok Sport Egyletének (NyKISE) kiváló futballistája volt. Neve ott olvasható a csapatösszeállításokban, sõt az 1929-es városi derbin, amikor az
NyKISE a másik nagy múltú csapattal, a Nyíregyházi
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Torna és Vívó Egylet (NyTVE) játékosaival csapott össze,
a „Benke, Hajdu, Arthaber, Szalai, Kubicska csatársor
volt a csapat legjobb része”, Hajdu góllal járult hozzá
csapata gyõzelméhez. Egy 1936-os hirdetésben pedig
az olvasható, hogy bérbe vette a városháza egyik üzletét, amelyben kitûnõen felszerelt „Sport illatszertárt”
nyitott. 1944 áprilisában, mint a MOVE-Szabolcs intézõje, õ dirigálta a helyi honvéd válogatottnak a német
helyõrségi válogatott elleni, a hazai csapat gyõzelmével záruló mérkõzést.
Már csak az a kérdés vár megválaszolásra, hogyan
került a Manno-plakett Hajdu birtokába? A legvalószínûbb, hogy sportteljesítménye elismeréséül kaphatta...
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