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Az elbocsátásokról
Mangol Csilla, az Egészségügyi Holding vezérigazgatója elmondta, nem érint egészségügyi dolgozókat az
elbocsátás, valamint nem zárnak be kórházakat.
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VIDORgott a város
A VIDOR Fesztivál képes összeállítása a
megnyitóról, koncertekrôl, kiállításokról,
színházi elôadásról.
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Utánpótlás bajnokság
Megkezdôdtek a küzdelmek az utánpótlás
labdarúgó-bajnokságokban. A Nyírsuli több
csapata is érintett az elsôosztályú versengésben.

XIX. évfolyam,
30. szám
2012. augusztus 31.

Fotó: Máté János

Pezsgés a VIDOR-on

Város Háza
Ismét megnyílnak a Városháza kapui, Nyíregyháza
újból csatlakozott a Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal felhívásához, és a
Kulturális Örökség Napjai
rendezvényhez kapcsolódva
idén is folytatja a „Nyitott
Városháza” programot.
A kétnapos program célja,
hogy a városlakók ingyenes
tárlatvezetéssel megismerjék
a Városháza történetét, a hivatal impozáns épületét.
Szombaton 10.00, 11.30 és
13.00 órától, vasárnap pedig
10.00 és 11.30 órától tartanak
tárlatvezetést, melyeken regisztráció útján lehet részt venni.
Elôzetes jelentkezés szeptember 3-ától: a regisztracio@
nyiregyhaza.hu e-mail címen,
vagy munkaidôben a 42/524507 telefonszámon.
Helyszíni regisztráció a Városháza fôbejáratánál szeptember 15-én, szombaton 9
órától lehetséges.

Az elmúlt idõszak történései is a közgyûlés elõtt
Nyári szünet utáni elsô
testületi ülését tartotta a
héten Nyíregyháza Megyei
Jogú Város képviselôtestülete. Ezúttal is több
mint húsz napirend került
a közgyûlés elé.
A napirendi pontok tárgyalása elôtt, ünnepélyes elismerések átadására került sor. A
polgármester saját hatáskörben ítélheti oda – évente öt alkalommal – a Bencs László
emlékplakettet, melyet ezúttal
a londoni olimpián Nyíregyházát képviselô, és a város
hírnevét öregbítô két sportoló, Helebrandt Máté és Rakonczai Beáta vehetett át.
Az elsô napirendi pont – szokás szerint – a két közgyûlés
között történt eseményekrôl
szóló polgármesteri beszámoló volt. Dr. Kovács Ferenc a
napirenden belül tájékoztatta
a testületet a szennyvízberuházás helyzetérôl. Elmondta,
hogy olyan sziszifuszi munka, melyben a korábbi hiányosságok folyamatosan
visszaköszönnek. Jelenleg 13
kilométeren készült el a
szennyvízberuházás, Mandabokorban, Nyírjesen, Nagyszálláson és a belváros egy

részén. További 22 kilométernyi területet már átvett a kivitelezô, mely a belvárost, Orost
és Sóstóhegyet érinti. A napokban történik újabb közel
34 kilométernyi építési terület átadása.
A napirendhez számos kérdés
és felvetés érkezett a képviselôk részérôl.
Jeszenszki András, az Egészségügyi Holding által bejelentett csoportos létszámleépítéssel kapcsolatban úgy véli,
hogy a városvezetô testület
sem mehet el szó nélkül amellett, hogy családok kerülnek
nehéz helyzetbe ezáltal.
Adorján Gusztáv, a Fidesz
frakció vezetôje, nem képviselôként, hanem mint a Jósa
András Oktatókórház ügyvezetôje fontosnak tartotta,
hogy tisztázzon a hírrel kapcsolatban néhány félreértést.
Egyrészt a Jósa András Oktatókórház nem a központja,
hanem egyik tagvállalata az
Egészségügyi Holdingnak. A
felmerült 541 fôs létszámleépítés az csak tervezett, korántsem végleges. Tisztába
kell tenni, hogy mi a holding
és mi a kórház feladata. A kórházban a gyógyítás minôsége
a prioritás, míg a holding

ezeknek a háttérszolgáltatását
végzi. Ez utóbbi létszáma bôvült, ugyanakkor 270 ápoló,
és több mint 100 orvos hiányzik a rendszerbôl, akiket megfelelô képzettség esetén,
azonnal tudnának alkalmazni.
Ezért kell tisztázni a fogalmakat – jegyezte meg dr. Adorján Gusztáv. Felajánlják azoknak, akiknek egészségügyi
végzettségük van, átveszik a
gyógyításba, és egyeztettek a
munkaügyi központtal az átképzés lehetôségérôl is. A
képviselô megjegyezte: ebben
az évben a legtöbb rezidens a
Jósa András Kórházba jelentkezett, ez is jelzi, hogy a színvonal nem fog csökkenni.
Dr. Szilassy Géza képviselô úr
tájékoztatta a közgyûlést arról, hogy a borbányai általános iskolában sajnálatos tûzeset történt. Ez a rendkívüli
helyzet nem befolyásolja az
ott folyó, pályázati rekonstrukciós munkákat. Jászai
Menyhért alpolgármester hoz-

zátette: a héten megtörténik a
mûszaki átadás, szeptember 3án zavartalanul indulhat a tanév. De nemcsak ebben az oktatási intézményben, hanem
valamennyi iskolába becsengetnek, és a 2012/13-as tanévkezdés zavartalan lesz az oktatási intézményekben.
762 elsôs kisiskolást írattak
be a szülôk, így az önkormányzat által fenntartott intézményekben 21 320 gyermek kezdi meg a tanévet. A
rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülôk
megkapták a pénzbeli támogatást és az érintettek számára biztosított az ingyen tankönyv is. A támogatásra 33
millió forintot fordított az
önkormányzat, az ingyen
tankönyv 94,6 millió forintjába került a helyhatóságnak.
A háromgyermekesek és az
arra jogosultak továbbra is
ingyen étkezhetnek, ehhez
357 millió forintot biztosít a
város.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy
az alább látható bélyegzô elveszett, ezért használata 2012.
augusztus 28. napjától érvénytelen.
NYÍRVV Nonprofit Kft.
4400-Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.
–12–

Indulatosan reagált a polgármester arra az ellenzéki felvetésre, miszerint az elmúlt idôszakban hátrányba kerültek
volna a sportolók. Nagy László (MSZP) szerint csak drágán
és nem megfelelô körülmények között edzhetnek a helyi csapatok és sportolók. Dr.
Kovács Ferenc polgármester
rávilágított, hogy korábban
azzal szembesültek, ellenôrizetlenül fizettek egy vállalkozónak százmilliókat a helyi

focicsapat okán. Ma ebben a
csapatban jórészt helyi nevelésû futballisták játszanak, és
átlátható a rendszer. A TAO
megjelenésével a kiemelt csapatok olyan forráshoz jutottak,
amely nagyban segíti a mûködésüket. Egyedül a röplabdacsapat nem részesül ebbôl, viszont 10 millió forint önkormányzati támogatást kap.
A testületi ülés további részérôl következô lapszámunkban
részletesen beszámolunk.

Képviselôi fogadóóra
Lipták Lajos, a 9. vk. önkormányzati képviselôje
fogadóórát tart minden hónap elsô hétfôjén.
Helyszín: Alvégesi Mûvelôdési Ház,
Nyíregyháza, Honvéd utca 41. Idôpont: 17 óra
A következô fogadóóra idôpontja: 2012. szeptember 3.
Kósa János önkormányzati képviselô fogadóórát tart.
Helyszín: Felsôsima, volt általános iskola épülete
Idôpont: 2012. szeptember 3. 17 óra
Dr. Szilassy Géza önkormányzati képviselô
fogadóórát tart.
Helyszín: Borbányai Mûvelôdési Ház
Idôpont: 2012. szeptember 3. 17 óra
Jeszenszki András önkormányzati képviselô
fogadóórát tart minden hónap elsô hétfôjén.
Helyszín: Városmajori Közösségi Ház,
Városmajor utca 5.
Legközelebb 2012. szeptember 3., hétfôn 17–19 óráig
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Napról napra A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2012. augusztus 23.
csütörtök
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Pedagógiai, Közmûvelôdési és Képzési Intézet augusztus 23-án tartotta a
2012/2013-as tanév Tanévnyitó Igazgatói Értekezletét a Kodály Zoltán
Általános Iskolában.

2012. augusztus 23.
csütörtök
A kétszázezredik látogatót köszöntötték a
Parkfürdôben. A Sóstó-Gyógyfürdôk vezetôi – Nyíregyháza polgármesterével közösen – meg is ajándékozták a Debrecenbôl érkezô családot. A felújított fürdô idén
még népszerûbb, mint tavaly.

2012. augusztus 24.
péntek
Egymilliárd forinttal támogatta a kormány a vidéki fesztiválok megrendezését idén a Nemzeti Kulturális Alapon keresztül. – Ilyen nagyságrendû támogatást
20 éve nem élveztek a fesztiválok szervezôi – mondta L. Simon László kulturális államtitkár Nyíregyházán.

2012. augusztus 25.
szombat
A nemrégiben Nyíregyházán játszott BL és
EL mérkôzésekre még szebb lett a Városi
Stadion. A fenntartó NYÍRVV Kft. új, alumíniumból készült kapukat helyezett el a pályán, új hálókkal ellátva, emellett kibôvítették a sajtópáholy és V.I.P. részleget, a lelátón kicserélték a törött székeket, lefestették
a falakat és az öltözôket is felújították.

2012. augusztus 26.
vasárnap
Folyamatosan ellenôrzik a parlagfûvel
szennyezett területeket Nyíregyházán. A
közterület-felügyelethez parlagfûvel kapcsolatban eddig 11 bejelentés érkezett, illetve saját felderítésében, hivatalból 12 esetben tett intézkedést allergén gyommal fertôzött terület rendbetételére.

2012. augusztus 27.
hétfõ
Nyíregyházán ért véget a közmédia országjáró roadshow-ja, mely Szeged
után érkezett a szabolcsi megyeszékhelyre. Bárki az MTV képernyôjére
kerülhet, ha lefotózzák az új szökôkútnál felállított nagyméretû logók
mellett.

2012. augusztus 29.
szerda
Elindult az A1terEgo Egyesület Baktalórántháza
központú projektje, melynek célja családbarát kistérség megteremtése olyan, a helyi igényekhez alkalmazkodó programokkal, melyek erôsítik a
gyermekekhez, gyermekvállaláshoz való jó hozzáállást, a család támogató és megtartó funkcióit.
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2012. augusztus 31.

Nem érint egészségügyi
dolgozókat az elbocsátás
A háttérszolgáltatás, informatika, élelmezés és kontrolling
területén dolgozókat érinti a
nemrégiben bejelentett tömeges elbocsátás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kórházaiból. Az Egészségügyi Holding vezérigazgatója tájékoztatása szerint, egészségügyi
dolgozókat nem érint a létszámleépítés.
Strukturális átalakítás, új munkaprogram, hatékonyabb mûködés – ezek indokolják a
csoportos létszámleépítést az
egészségügyi holdingnál –
mondta nyíregyházi tájékoztatóján a holding vezérigazgatója. Mangol Csilla kiemelte,
nem zárnak be kórházakat,
minden intézményük megmarad, hiszen az új egészségügyi
menedzsmentnek is az a célja, hogy a szolgáltatás és a
betegellátás ne sérüljön Szabolcs-Szatmár-Beregben. A
vezérigazgató hozzátette, a
létszámkarcsúsítás azonban
elkerülhetetlen. A közeljövô-

ben több száz gazdasági, a
háttérszolgálatban dolgozó
embert küldenek el a holdingtól.
Mangol Csilla elmondta: – A
munkaügyi központhoz bejelentett maximált létszám 541
fô. Ez azt jelenti, hogy ennél
csak kevesebb lehet a csoportos létszámleépítésben elbocsátott dolgozók száma. Természetesen igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy valamilyen módon
– akár helyben vagy akár a
környéken – munkalehetôsé-

get tudjunk biztosítani, javasolni, ajánlani ezeknek a kollégáknak.
Mivel gazdasági, háttérszolgálatban dolgozó munkavállalókról lesz szó, ezért többek
között a Raiffeisen bank új
call centerét és a Lego álláslehetôségeit is ajánlják majd.
A vezérigazgató hozzátette:
nem egyszeri, hanem többszakaszos elbocsátásról lesz szó,
így a leépítés elhúzódik 2013.
év elejéig. Mangol Csilla
hangsúlyozta, fontos, hogy
egészségügyi dolgozókat nem
érint a létszámleépítés. A holding náluk ágazati szintû béremeléssel, bérkompenzációs
pályázattal és motivációs
programokkal készül. A tájékoztató végén a vezérigazgató elmondta, a holding vezetôi pályáztatása lezárult, a
közeljövôben lesznek a meghallgatások, így pár héten belül döntések születnek az új
kórházi vezetôkrôl.

Nem a dolgozók tüntettek
A megyei Egészségügyi
Holdingnál tervezett
létszámleépítés ellen
tartottak csendes demonstrációt. A Jósa András
Oktatókórház elôtt szerdán mintegy harmincan
tiltakoztak a hétfôn
bejelentett döntés ellen.
Nem dolgozók tüntettek,
hanem olyan civilek, akik
nem értenek egyet a
bejelentett elbocsátásokkal, hiszen attól tartanak,
hogy ezzel a döntéssel az
egészségügyi ellátás is
veszélybe kerül.
Nagy Géza, a Jósa András
Oktatókórház ápolási igazgatója azt mondja, itt olyan feladatkörök megszüntetésérôl
van szó, amik eddig a négy
intézményben párhuzamosan
mûködtek. Ez a fajta létszám-

ésszerûsítés nem érinti a közvetlen betegellátásban dolgozókat. Mind a helyi, mind a
holding vezetése épp ellenkezôleg gondolja, a betegellátásban dolgozók számát növelni
kell. Ez az egészségpolitikai
célkitûzésekkel is összhangban van, s ha figyelembe
vesszük a most életbe lépô
rendeleteket, akkor az is
ezirányba hat.

A Jósa András Oktatókórházban ezerhétszáz egészségügyi
dolgozó és mintegy négyszáz
orvos dolgozik. Szakdolgozóból százas nagyságrenddel
van kevesebb, mint arra szükség lenne – a kórházban azt
ígérik, azok közül az elbocsátandó dolgozók közül, akiknek egészségügyi végzettsége
is van, megpróbálják a holdingon belül elhelyezni.

Adatgyûjtést végez a KSH
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és az Európai Unió
Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) együttmûködési megállapodásának megfelelôen
kerül sor az Európai egészség és társadalmi részvétel
(TÁRS-) felmérésre. Az adatgyûjtést a KSH végzi, az
EUROSTAT elôírásai alapján.
A TÁRS-felmérés elsôsorban az egészségi problémákkal és sérüléssel, fogyatékossággal élôk társadalmi
akadályozottságát kutatja,

összehasonlítva egészséges
társaik lehetôségeivel.
Magyarországon a TÁRSfelmérés 530 településen, a
15 éves és idôsebb, magánháztartásokban élô lakosság
körében, 10 893 fô megkérdezésével zajlik szeptember
15. és október 31. között.
A sorszámozott igazolványnyal rendelkezô kérdezôbiztosok a fenti idôszakban keresik fel a véletlen mintavétellel kiválasztott személyeket, és kérdôívet töltenek ki az
egészségi állapotukról, a tár-

sadalmi részvételi lehetôségeikrôl, a munkavállalásról,
tanulásról, közlekedésrôl,
szórakozásról, társas kapcsolatokról és életkörülményeikrôl. A kérdôív vizsgálja azokat az akadályokat,
amelyekkel az emberek a társadalmilag szokásos tevékenységeik során szembesülhetnek. A válaszadók többségét hordozható számítógép
(laptop) segítségével kérdezik
ki, mások hagyományos, papír kérdôíven válaszolhatnak.
A válaszadás önkéntes.

A hét témája AKTUÁLIS

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Elkészült a kertvárosi piac
Elkészült a kertvárosi piac.
Az Esély Centrum melletti
területen 30 külsô elárusítóhelyet alakítottak ki. A
piac a tervek szerint
szeptemberben nyílik meg.
SZERZÔ: PELYVÁS-FERENCZIK
ADRIENNE

Már áll az épület, és elkészültek az elárusítóhelyek a Kertvárosban, hamarosan megnyílik a városrészben kialakított
piac.
2009-ben civil kezdeményezésre merült fel a kertvárosi
piac ötlete, a lakosságnak és
az ôstermelôknek is igényük
volt arra, hogy létrehozzák a
városrészben a piacot, elsôsorban a tanyasi termékek
népszerûsítésére. A vásártéren
fôként zöldséget, gyümölcsöt,

húst, pékárut és biotermékeket árusítanak majd, de kézmûves portékák is helyet kaphatnak. A piac megépítése
több mint 60 millió forintból
valósult meg, amelyhez a Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázat útján 49 millió forintot biztosított. A Kertvárosban
az Esély Centrum mellett 30
külsô elárusítóhelyet hoztak
létre, az épületben pedig 10
árusítóhelyet alakítottak ki. A
piac épületében emellett irodák, raktárak és tárolóhelyiségek is helyet kaptak, és mosdókat is felépítettek. A kertvárosi piacot hamarosan birtokba vehetik az árusok és a vásárlók.
– A beruházás elkészült –
mondta Bocskai Péter, a Nyíregyházi Városüzemeltetô és
Vagyonkezelô Kft. ügyveze-

tôje. – A Kertvárosban olyan
piacot sikerült építeni, amely
a város bármely területén
megállná a helyét. A szakhatósági engedélyek beszerzése
folyamatban van, erre várunk,
és a tervek szerint szeptemberben megnyitjuk a piacot a
kereskedôk és a vásárlók elôtt.

Testvérvárosunk ünnepe
Nyíregyháza németországi
testvérvárosa, a varázslatos
szépségérôl és gazdag kulturális életérôl is híres
Iserlohn az elmúlt héten ünnepelte alapításának 775.
évfordulóját. Ennek alkalmából többnapos jubileumi
ünnepségsorozatot rendeztek, melyen városunkat Tatár Anikó, a TDM iroda menedzsere, valamint Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. értékesítési vezetôje képviselték. A színes

és látványos programokkal
tarkított ünnepségen több ezer
ember vett részt, akik városunk képviselôi által megismerkedhettek Nyíregyháza és
a Nyírség turisztikai attrakcióival is, illetve sikerült tovább
mélyíteni a két város egyébként is remek kapcsolatát. A
város polgármestere, dr. Peter
Paul Ahrens ünnepi beszédében kifejtette, hogy a város
fejlôdését mindig is nagyban
segítette a helybéliek együttgondolkodása, valamint meg-

köszönte testvérvárosaik támogató közremûködését.
Talán kevesen tudják, hogy
Iserlohn az elmúlt század elején a világ tûgyártásának központja volt, a kezdetleges
technikai feltételek mellett is
mintegy napi 2 millió tût gyártottak, a város akkori 12 000
lakójából 4000-en dolgoztak
ezen a területen. Köztük is a
leghíresebb W. Adenauer
asszony volt, aki 81 éven át
dolgozott a helyi üzemben.

A kertvárosi piacot bekapcsolják a városi forgalomba:
a piac területére buszjárat hajt
majd be, amellyel könnyen elérhetôvé válik a létesítmény.
De a piac autóval is megközelíthetô, az elárusítóhelyek
elôtt parkolóhelyeket is kialakítottak.

Tûzgyújtási tilalom
A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. augusztus 22-étôl általános tûzgyújtási tilalmat rendelt el. Ennek kapcsán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója felhívja minden állampolgár figyelmét, hogy
a tûzgyújtási tilalomtól függetlenül, a tûzvédelmi szabályok
megszegôi ellen, mérlegelve annak veszélyességi fokát,
100 000–10 000 000 forintig terjedô tûzvédelmi bírságot
szabhat ki a katasztrófavédelmi kirendeltség. Fontos tudni,
hogy ez vonatkozik a szabadban történô tûzgyújtásra és a
hulladékok megsemmisítésére is.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Nyíregyháza Közgyûlésének 18/2006. rendelete alapján avart, kerti hulladékot tilos égetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén: a belvárosban (Nagykörúton belül), valamint azokban a városrészekben, ahol a biohulladék elszállítása megoldott – tájékoztatott Kozák Attila, Nyíregyháza hivatásos
tûzoltóparancsnoka.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése 18/2006.
(VI. 1.) KGY rendeletének 11. §-a az avar- és kertihulladék-égetés szabályairól megtekinthetô a
www.nyiregyhaza.hu oldalon.

Sikeres ifjú fizikus
Nádasi Gábor, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium 10. osztályos diákja, sikeres pályázat után,
egyedüli nyíregyháziként vett részt az MFA fizikusi nyári
iskolájában.
A MTA Természettudományi Kutatócentrum Mûszaki Fizikai
és Anyagtudományi Intézete (MFA) által ötödik alkalommal
megrendezett Nyári Iskola azt a célt szolgálja, hogy a kíváncsi,
reál tantárgyakból (fôleg fizikából) jól teljesítô, de nem végzôs
diákoknak lehetôséget adjon különféle kutatásokba bekapcsolódni és magával a kutatói szakmával is megismerkedni. Mindezt ösztöndíjas rendszerben, ingyenes szállással és étkezéssel.
A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium az
utóbbi években már országosan elismerten is jeleskedik a fizika területén – kaptuk a tájékoztatást Kecskemétiné Szilvási
Zsuzsanna igazgatóhelyettestôl.
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TÁBOROK

Élménydús, hasznos táborozások városszerte
Augusztus közepén bezárták kapuikat a nyíregyházi
napközis táborok.
Az önkormányzat által
finanszírozott szabadidôs
programokra nyolc héten
keresztül, négy helyszínen,
közel 1200 nyíregyházi
általános iskolás gyermeket
vártak a szervezôk. A Sóstói
Múzeumfaluban két hétig
táborozhattak a gyerekek, a
másik három helyszínen –
az Úszó-, a Lovas- és a Kis
Vakond táborban – azonban
nyolc héten át tartottak a
foglalkozások. A szülôknek
hetente 2260 forintba
került, hogy gyermekük
részt vehessen valamelyik
táboron. Ezt az összeget
minden gyermek után
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 14 000 forintra
egészítette ki.
Ahogy azt elôzô lapszámunkban írtuk, népszerû volt az
Úszótábor a nyár folyamán a
gyerekek körében, de a többi
napközis táborból is csupa élménnyel tértek haza a gyere-

POSTALÁDA
A táborok népszerûségét a hozzánk érkezô
olvasói levelek is jelzik.
Tisztelt Szerkesztôség!

kek. Ezúttal Vasváry Zoltán,
a Kis Vakond Gyermek- és
Ifjúsági Tábor vezetôje számolt be a nyári eseményekrôl.
– Az idei nyáron már 7. alkalommal várta a gyerekeket a
Kis Vakond Gyermek- és Ifjúsági Tábor.
Ez idô alatt a természet szeretetét és gazdagságának
megôrzését a környezettudatos gondolkodásmód ezerféle megnyilvánulásával kínáltuk a gyermekeknek.
A programunkkal hozzájárultunk a teljes körû személyiségformáláshoz, ahhoz, hogy

sikeres, aktív életvitelû, pozitívan gondolkodó állampolgárokat formáljon, akik örömöt
lelnek a különféle tevékenységekben, követik a szabályokat, igénylik és elfogadják a
normákat, a megmérettetést és
az értékelést.
Az idei nyáron a honfoglalás
korszakával, a honfoglaló
magyarok életmódjával, szokásaival foglalkoztunk. Lehetôségük nyílt minél többet
megtudni és átélni a honfoglaló magyarok kultúrájába,
játékaiba és tevékenységeibe
is betekintést nyerhettek.

A kislányom most megy negyedik osztályba. Tavaly már volt a gyerek a múzeumfaluban és a Kis Vakondban, ott nagyon jól érezte magát. Tavasszal az iskolában a tanár néni
értesített minket, idén nyáron is lesz lehetôség arra, hogy gyermekem részt vegyen valamelyik napközis táborban. Idén az Úszótábort választottuk, két hétre mehetett a lányom. Kislányom nem nagyon tudott úszni,
épp ezért nagy izgalommal készülôdött reggelente.
Minden reggel az állomás elôl indult az autóbusz, amelyen az Úszótáborig utaztak egy
tanárnô felügyeletével, délután pedig visszaérkeztek. Este nem gyôzte mesélni a kislányom, hogy mi történt vele egész nap. Nagyon jó volt minden, úsztak, játszottak, foglalkozások voltak, kirándultak, jó volt az étkezés is. Mindenki nagyon kedves volt, nagyon jól érezte magát, olyan volt az egész,
mint egy nyaralás. Az ebédet étteremben kapták, úgyhogy ez is nagy élmény volt neki.
Most már egészen jól úszik, voltunk strandon vidéken a nagyinál, és ott bemutatta, mit
tanult, nagyon büszke volt. Az ismerôs szülôkkel többször beszéltünk róla, hogy milyen

jónak tartjuk ezeket a táborokat. A mi fizetésünkbôl nem telik 20–30 ezer forintos táborokra, de az az összeg, amit fizetnünk kellett, nagyon kedvezô volt. Én pedig örültem,
hogy nyugodtan mehettem dolgozni, tudtam,
hogy jó helyen van a gyerek.
Az egyik korábbi Naplóban olvastam egy
cikket a napközis táborokról, és onnan tudtam meg, hogy a város valójában mennyi
pénzt adott ehhez. Ebben a levélben a nyilvánosság elôtt szeretném megköszönni a többi
szülô nevében is az önkormányzatnak, és a
polgármester úrnak, hogy a gyerekeinkre és
a kisebb keresetû szülôkre gondolnak, és támogatták ezeket a táborozási lehetôségeket.
Kovács Zsoltné

A Hársfalvi Kft. melegmegôrzô ôszi ajánlata
Ismét eltelt az évbôl nyolc
hónap, s újra gondolkodhatunk azon, hogyan takarítsunk meg télen némi energiát, azaz hogyan maradhat
több pénz a tárcánkban.
Arra gondoljon, ahhoz, hogy
egy ilyen beruházás minél hamarabb megtérüljön, el is kell
kezdenie azt...
Vásárlóink, vagy azok, akiknek
bármilyen szolgáltatást nyújtottunk, az idén is megbizonyosodhattak róla, hogy magas színvonalat képviselünk termékválasztékunkban és a kivitelezésben
egyaránt. Sôt, mindig igyekszünk – a vevôink igényei alapján – a minôséget, az energiatakarékosság és a biztonság jegyében tovább fokozni. Olyan újdonságokkal álltunk az idén is
elô, melyek az ügyfeleink körében igen kedveltté és hasznossá
váltak.
Ilyen volt a nyár nagy slágere, a
„Clima Guard Solár” üveggel
szerelt nyílászáró, mely a forró
nyári napokon – a speciális bevonatnak köszönhetôen – az ingatlanunkba a Nap melegének
csak a 42 százalékát engedi be.
Ezzel megakadályozza a helyiség túlzott felmelegedését, légkondicionálóval szerelt ingatlanban pedig jelentôs mennyiségû
energiát takarít meg. Télen is
kiváló hôszigetelést nyújt, alacsony hôátbocsátási tényezôje
révén (Ug: 1.0W/m2K) kétszer
annyi fûtési energiát spórolhatunk meg a hideg napokon, mint
a hagyományos hôszigetelô üvegezésû ablakok esetén. Mindezt
különösebb „feltûnés” nélkül,

hiszen színtelen kivitele ellenére
magas fokú fényáteresztést biztosít. Tehát TÉLEN-NYÁRON
energiát spórol vele.
FIGYELEM! A Clima Guard
Solár akciónkat meghosszabbítottuk.*
Az ôsz is hoz meglepetés
akciókat
Az igen keresett, hatkamrás mûanyag nyílászárókat továbbra is
alapáron értékesítjük, jelen akciónk keretében a gyári listaárból kimagasló kedvezményt
nyújtunk minden ügyfelünknek.
Sôt, ahogy a Hársfalvi Kft. sok
éves mûködése alatt már megszokhatták, tovább növeltük nyílászáróink mûszaki tartalmát:
egy középtömítéses (3 sor szigetelés) változatot dobunk piacra, melynek elônyeit leginkább
a hideg téli, szeles idôkben fogják a vásárlóink érezni.
Továbbra is nyílászáró kiegészítô elemeket (például: párkány,
takaróelemek, ajtóbetétek stb.)
azonnali kiszolgálással tudunk
biztosítani, a kis- és viszonteladóinknak egyaránt.
Középpontban a biztonság
Minden mûanyag nyílászáróhoz
továbbra is biztonsági gombafejes vasalatot adunk. Ezzel a
vasalattal nemcsak a tökéletes
záródást javítjuk, hanem megnehezítjük a külsô behatolást vagy
akár teljesen kizárhatjuk a betörôt az ingatlanunkból.
A bejárati ajtók terén is elôreléptünk: erôsített kivitelû, stabil,
robusztus bejárati ajtót kínálunk,

egyedi gyártásban. Ezen ajtók
minimális többletköltséggel járnak, viszont rövid és hosszú távon is költségmegtakarítást
eredményeznek.
Az árnyékolástechnikai kínálatunkból az úgynevezett komfort
redônyöket (mûanyag és alumínium hôszigetelt kivitelben) továbbra is a lehetô legmagasabb
kedvezménnyel kínáljuk.
Cégünk tovább folytatja a nyílászárók bontása, beépítése utáni helyreállítási munkálatait is,
melyet általában száraz technológiával – párosítva egy további
szigetelôréteggel – készítjük a
még tökéletesebb hang- és hôszigetelés érdekében. A munkálatokat kizárólag a cégünknél
dolgozókkal, a lehetô legkevesebb porral és szeméttel végezzük. A Hilti márkájú ipari falvágóval és a hozzá csatlakoztatható elszívóval, szinte nincs olyan
fal és leendô nyílás, melyet ne
tudnánk kialakítani.
Ne feledje: Olyan céget válasszon, aki évek óta megbízhatóan, stabil emberekkel és gépekkel rendelkezik, valamint a legfontosabb, hogy irodával rendelkezzen és garanciális, karbantartási kötelezettségeit a következô
években is el tudja látni.
Reméljük, Önt is mihamarabb
ügyfeleink és barátaink népes
táborában tudhatjuk.
*Az akció idôtartama: 2012.
szeptember 30.
(x)

Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

Tisztelt Fogyasztónk!

Gondjai vannak a fûtési és a melegvíz-számlák fizetésével?
A Nyírtávhô Kft., Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Humán-Net Alapítvány segítségével a következô lehetôségeket ajánlja fel adóssága rendezéséhez:
1. Humán-Net Alapítvány segítségével
Támogatással segíti adósságának rendezésében Nyíregyháza MJV Önkormányzata azokat a rászoruló családokat és személyeket, akik lakhatással kapcsolatos,
felhalmozott adóssággal rendelkeznek (banki hitel kivételével), abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelnek.
Az adósságkezelés során a Humán-Net Alapítvány szakemberei a jogszabályokat
figyelembe véve megvizsgálja a család jövedelmi helyzetét, majd kezdetét veszi az
ügyfél, a tanácsadó és az önkormányzat aktív együttmûködésén alapuló adósságkezelési folyamat.
Ügyintézés: Humán-Net Alapítvány – Nyíregyháza, Körte u. 41/A. Telefon: 42/
401-652
2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata segítségével
Az önkormányzat a következô támogatásokat nyújthatja, ha a fogyasztó a törvény által elôírt feltételeknek megfelel:
– Adósságcsökkentési támogatás és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
– Normatív lakásfenntartási támogatás
– Lakhatást segítô támogatás
Ügyintézés: Polgármesteri Hivatal Ügyfélcentruma, Nyíregyháza, Rákóczi
utca 4.
3. Nyírtávhô Kft. segítségével
Részletfizetési megállapodást köthet a Nyírtávhô Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. emelet 106.), munkatársaink készséggel
állnak rendelkezésére.
Ne halmozza tovább kifizetetlen számláit, kérjen segítséget!
Tisztelettel: Nyírtávhô Kft.
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Fogadj örökbe egy parkot!
A nyíregyházi civil szervezetek saját kezükbe
vehetik a város külterületi
parkjainak sorsát: a
Nyíregyházi Aranykor
Nyugdíjas Klub által
elindított mozgalomnak
köszönhetôen, a városüzemeltetés segítségével,
örökbe fogadhatóak az
eddig kevesebb figyelmet
kapott területek.
SZERZÔ: NÁNÁSI ANITA

Az idén februárban alakult Nyíregyházi Aranykor Nyugdíjas
Klub mozgalmat indított a virágos Sóstógyógyfürdôért. Ennek
elsô állomása a Fogadj örökbe
egy parkot! elnevezésû kampány, melynek kezdô lépéseként
a nyugdíjas klub saját maga vállalja egy park felújítását és gondozását. A klub tagjai a sóstóhegyi orvosi rendelôhöz tartozó,
ABC mögötti területet választották, és a héten már el is kezdték
a terület gyomlálását, illetve beültetését virágokkal.

zi Aranykor Nyugdíjas Klub
elnöke. A klub egyéni ötletébôl így az egész városra kiterjedô mozA klub egyéni ötletébôl galom lett, melyhez a
nyíregyházi klubok és
az egész városra kiter- egyesületek csatlakozását várják, hogy
jedô mozgalom lett
más külterületi paraz ötletet, és rendkívül pozi- kok is megszépülhessenek. A
tívan fogadták – mondta el nyíregyházi civil szervezetek
Lendvai Zoltán, a Nyíregyhá- úgy fogadhatnak örökbe egy
– Felvetettük a városvezetésnek és a városüzemeltetésnek

parkot, hogy jelzik igényüket
a városüzemeltetés felé, ahol
kijelölnek nekik egy területet.
Ezután elkezdôdhet a park
felújítása, melyhez segítséget
is kapnak a jelentkezôk: a parkosításnál és a parkgondozásnál közmunkások segédkeznek.
Sóstógyógyfürdôn a parkok
mellett a porták is virágba borulhatnak: Hajzer Julianna, a
Nyíregyházi Aranykor Nyugdíjas Klub titkára saját virágaiból ajánlott fel amerikai
íriszeket a városrész olyan lakosainak, akik vállalják a növények további gondozását.
Egy jelentkezô öt tô virágot
vihet haza, így a kertek is színesebbé válhatnak – szaporítás után pedig még több lakoshoz juthatnak el az íriszek.

INFORMÁCIÓK

Segítik az idôskorúak
mindennapjait
Az idôskorúak egészségügyi ellátásának helyzete,
közlekedésük segítése, és a generációk közötti együttmûködés segítése. Ezek voltak a Nyíregyházi Idôsügyi
Tanács ülésének legfontosabb témái a városházán.
A Nyíregyházi Idôsügyi Tanács idén májusban tartotta alakuló ülését. Most a tapasztalatszerzés és az információgyûjtés a legfontosabb feladatuk, hiszen korábban nem létezett
olyan szervezet, amely az önkormányzattal együttmûködve képviselte volna az idôskorúak érdekeit a város életével
kapcsolatos döntéseknél.
A tanácsülésen kiemelt szerepet kaptak az idôskorúak egészségügyi ellátásával kapcsolatos aktuális kérdések. Mint elhangzott, világszerte nô az idôskorúak aránya. Magyarországon is ez a tendencia, jelenleg a lakosság 20 százaléka
65 év feletti. A megye és Nyíregyháza az ellátás szempontjából országos összehasonlításban is jó helyzetben van, hiszen a Jósa András Oktatókórház már idôben felkészült a
gerontológiai ellátásokra.

A tanács tagjai szeretettel várják a városlakók javaslatait, észrevételeit, kérdéseit a következô címen:
idosugyitanacs.nyiregyhaza@gmail.com, vagy személyesen is elhelyezhetik a városháza fôbejárati
portáján lévô ládában.

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 ingatlanokat:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2012. szeptember 14. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra 2012. szeptember 17. napján (hétfô) kerül
sor a részletes pályázati kiírásban meghatározott idôpontban.
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 – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/151. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
2012. augusztus 31.

5

Események – programok – érdekességek VIDOR

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

VIDORgott az egész város
Szombaton a belváros számos
pontján mutatványosok,
karikaturisták, bohócok,
zsonglõrök és zenészek
szórakoztatták a járókelõket.
Este a színházban a
kecskeméti Katona
József Színház
Buborékok címû
darabját játszották,
a Kossuth téren
pedig a Pannonia
Allstars Ska
Orchestra adott
nagy sikerû
koncertet.
A tizenegyedik alkalommal megrendezett fesztivál megnyitóján részt
vett (j) L. Simon László kultúráért felelõs államtitkár, dr. Kovács
Ferenc polgármester és dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbízott.

Az ünnepélyes megnyitót
követõen, a Cimbaliband
együttes koncertje
indította az idei VIDOR
Fesztivált.

A könyvtárban nyílt meg Burger Barna fotómûvész
portrékiállítása, majd a múzeum várta a festészet
szerelmeseit, ahol az Antal-Lusztig gyûjtemény
Tornyai anyagából nyílt kiállítás.

Vasárnap is számos programmal várta az
érdeklõdõket a VIDOR Fesztivál. A Móricz
Zsigmond Színház nagyszínpadán a budapesti
Madách Színház Furcsa pár címû elõadását
láthatták a színházbarátok, többek között
Gálvölgyi János és Szervét Tibor szereplésével.
A Kossuth téren ezen az estén Herczku Ágnes és
zenekara szórakoztatta a közönséget.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2012. szeptember 14. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meghatározott
idôpontban 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 – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/151. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Események – programok – érdekességek VIDOR

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

A programokat nagy érdeklõdés
kísérte, kicsik és nagyok részérõl
egyaránt.

A belvárosban a Vojasa
tradicionális oláh
cigányzenével teremtett
igazi fesztiváli hangulatot.

A Kaláka együttes koncertjével folytatódtak
a VIDOR Fesztivál világzenei programjai. A
Kossuth téren a több mint negyvenéves
formáció most is a legnépszerûbb
megzenésített verseit adta elõ.

VIDOR
Zárónap programja
Móricz Zsigmond Színház
19.00 Monokli
Krúdy Kamara
18.00 Széllel szembe
22.00 Széllel szembe
Jósa András Múzeum
09.00 Akik festették a sömmit
Megyei Könyvtár Galéria
09.00 Burger Barna fotókiállítása
Móricz Zsigmond Színház
Galériája
18.30 Fotófogyatkozás
VIDOR-kert
22.00 Dj. Kokalo világzenei
partyja

A VIDOR Fesztivál ideje
alatt a Vikár Sándor
Zeneiskola fúvószenekara is
fellépett a Kossuth téren, a
járókelõk nagy örömére.
Képünkön Kócs Kata, Kovács
Virág fuvolán játszik.

Új helyre költözött
Augusztustól új helyen fogadja ügyfeleit az Országos
Fordító és Fordításhitelesítô Iroda Zrt. (rövidített nevén: OFFI) nyíregyházi irodája. Ezután azok, akiknek
hiteles fordításra vagy más
egyéb idegen nyelvi szolgáltatásra – például lekto-

rált fordítás, tolmácsolás –
van szüksége, ezt az OFFI
új irodájában a Nyíregyháza, Szabadság tér 5. szám
alatt kaphatják meg. Az iroda hétfôtôl csütörtökig 8.30
órától 16.00 óráig, pénteken
8.30 órától 13.00 óráig van
nyitva.

A BorKorzón hazánk legfinomabb borait kóstolhatták a borkedvelôk augusztus 24-étôl a Korzó Bevásárlóközpont melletti szabad területen, amely szeptember 1-jén zárja kapuit.
A boros csapatfotón (balról) Román Mihály, Leövey Péter,
Lakatos Tibor és Verebélyi János.
2012. augusztus 31.
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Események – érdekességek ISKOLAKEZDÉS

Az iskolák igazi fõszereplõi a gyerekek
A tanévkezdés olyan, mint egy új naptári év kezdete
Még orromban az orgona illata,
még kánikulai hôségtôl szenvedünk, de ha rápillantunk a
naptárra, az elsô döbbenet után
hideg zuhanyként ér a tény:
véget ért a nyár. A napsütéses
meleggel pedig a vakáció is
tovaszáll...
Holnap már szeptembert írunk a dátumhoz, pár órán belül pedig megszólal az iskolacsengô, jelezvén ezzel az új tanév kezdetét. A 2012/13as iskolaév sokak életébe változást
hoz: ovi helyett az iskolába viszik a
gyereket, már nem kísérik be a felsô
tagozat épületébe, reggel nem a
nyolc évig megszokott útvonalon indulnak, hiszen a „kicsi” középiskolás lett, és már nem intézik ügyesbajos dolgait, mert egyszerûen és
hirtelen felnôtt! A sok változás mellett azért mindig marad némi megszokottnak mondható támasz az életünkben. Ilyen a hajnal csendjét élesen felriasztó vekker, a még álmos
otthon illata, a kapkodás, a rohanás,
az elfelejtett holmikért ajtóból való
visszafutás, és az araszolgatás a reggeli csúcsforgalomban. Délután
irány különórára, bevásárlás, leckeírás, gyors vacsora, majd bezuhanunk az ágyba. A mókuskerék június közepéig ismét forog velünk, mi
meg csak pislogunk, amikor a tortán eggyel megint több gyertyát kell
elfújni. Valahogy, olyan ez a tanévkezdés, mint egy új naptári év kezdete. Az ember fogadalmakat tesz,
új dolgokba vág, új erôvel indul,

aztán az idô elôrehaladtával mégiscsak visszatér megszokott dolgaihoz.
Ilyenkor, tanévkezdéskor egyébrôl
sem hallani, csak arról, hogy ennyi
a füzet, annyi az iskolatáska, a tolltartó, a dallamkirakó, a tornazsák, de
alkalmi cipô is kell. Aztán megterheli a családi pénztárcát a tankönyvcsomag és a kizárólag szülôk által
szedhetô csoport-, illetve osztálypénz is. Számok, számok, számok.
De igazából, az iskolák filmjeinek
fôszereplôirôl nem szól a stáblista!
Pedig nélkülük nincs oktatás, nincs
nevelés, nincs élet. Ôk a gyerekek!
Legjobban talán a kis elsôsökre kellene odafigyelni, hiszen a legnagyobb váltás az ô világukban történik most. Elkezdôdik életüknek egy
új, sokáig tartó szakasza. Álljunk
mellettük, bátorítsuk, biztassuk, segítsük ôket ebben az új helyzetben,
hogy magabiztosan mozoghassanak
a betûk és számok rengetegében.

2012/13-as tanév a tények tükrében...
Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartásában mûködô közoktatási intézmények zökkenômentesen kezdik a 2012/13-as tanévet. A gyereklétszámban csökkenés nem mutatkozik, 762 elsô osztályos tanuló ül be az
iskolapadba, megkezdve ezzel általános iskolai tanulmányait. A lehetôségekhez mérten nagyon jól felszerelt intézmények várják a gyerekeket
– tudtuk meg Kôhegyi Edittôl, a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztály vezetôjétôl.
A nyár folyamán a szükséges felújításokat elvégezték, az átszervezések
sikeresen megtörténtek, így szeptembertôl az oktató- és a nevelômunkára kell fektetni a hangsúlyt. A közelmúltban 16 millió forintot nyert Nyíregyháza egy IPR pályázat keretében az oktatási intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek integrált nevelésére, oktatására.
Kiemelt szerepet kap ebben a tanévben a tehetséggondozás is, pályázatok és egyéb lehetôségek segítik majd a kiemelkedô teljesítményû tanulókat.

Elôkerül az uzsonnás doboz is
Az új tanév kezdetén sok anyuka leteszi a „nagy esküt”, hogy ebben az évben kizárólag házi készítésû,
egészséges tízórait, uzsonnát csomagol gyermekének
az iskolába, és számûzi a büfék sokszor egészségtelen
kínálatát. Íme egy-két könnyen kivitelezhetô ötlet:
Házi kifli (14 darabhoz): Elômelegítjük a sütôt. Egy
tálba 2,5 dl langyos tejet öntünk és belemorzsolunk
3 dkg élesztôt és 1 evôkanál nádcukrot. 10–15 percre
langyos helyre tesszük. Fél kiló teljes kiôrlésû lisztben elmorzsolunk 8 dkg vajat, egy kávéskanál tengeri sót, majd jöhet bele a felfuttatott élesztô. Ezt összegyúrjuk és addig dagasztjuk, amíg a kezünktôl és az
edény falától el nem válik. Az edényt letakarjuk és
fél óráig pihentetjük. A tésztát lisztezett deszkára
borítjuk, 1 cm vastagságúra, sarkosra nyújtjuk. 5 cmes csíkokat vágunk belôle, majd háromszögeket alakítunk ki. A háromszögeket szorosan feltekerjük úgy,
hogy kis kifliket kapjunk. Ezeket megkenjük tejjel
és elômelegített sütôben aranybarnára sütjük.

Csirkemájpástétom: 1 dl olívaolajat hevítünk. Beleteszünk 10 dkg apróra vágott lilahagymát és 2-3
gerezd fokhagymát, valamint 10 dkg kockára vágott
bacont, majd jöhet bele 50 dkg csirkemáj. Sózzuk,
borsozzuk és szerecsendiót reszelünk rá. Amikor a
máj megsült, az egészet botmixerrel pépesítjük.
Sonkakrém: 15 dkg füstölt, fôtt sonkát összeturmixolunk 10 dkg tejszínes krémsajttal, sóval, borssal, 2
evôkanál mustárral, 4 evôkanál majonézzel.
Diós keksz: 25 dkg puha vajat összekeverünk 10 dkg
porcukorral. Jöhet bele 2 rúd vanília kikapart belseje,
2 csipet só, 30 dkg liszt és 10 dkg darált dió. Az egészet jól összekeverjük, diónyi gombócokat formálunk
belôle, sütôpapírral kibélelt tepsibe tesszük és vizes
kézzel ellapogatjuk. Elômelegített sütôben aranybarnára sütjük.

Új tornaterem várja a Vasvárisokat Tankönyvosztás
2012. szeptember 1-jén
hatályba lép a 2011. évi
CXC. törvény, A nemzeti
köznevelésrôl. Ez elôírja a
közoktatási intézményeknek
elsô, ötödik, illetve kilencedik évfolyamokon, felmenô
rendszerben a mindennapos
testnevelést. A Vasvári Pál
Gimnázium igazgatójával,
Kovács Ágnessel beszélgettünk errôl és a 2012/13-as
tanévrôl.
– Kilencedik évfolyamon kell
megoldani a mindennapos, azaz
a heti öt testnevelésórát. Ehhez
rendelkezésünkre áll egy szép,

tágas, sportolásra alkalmas, felújított tornaterem. Idén nyáron
24 millió forintos önkormányzati beruházás keretein belül sikerült európai színvonalúvá varázsolni iskolánk tornatermét.
Új nyílászárók, új parketta, új tetôszigetelés, frissen festett fal és
megszépült, praktikus kiszolgálóhelyiségek várják a tanulókat.
Mindezeken túl TAO-s pályázat
segítségével mobil kosárlabdapalánkot szereltünk fel és korszerû kondicionálóterem is a diákok rendelkezésére áll ettôl a
tanévtôl. Az udvart pedig egy
strandröplabda-pálya is sportolásra alkalmassá teszi.

– Hogyan várják az új tanévet?
– A 2012/13-as tanévet zökkenômentesen tudjuk kezdeni. Túl
vagyunk nagyobb beruházásokon, és kisebb, tisztasági festéseken, felújításokon. Iskolánk
több tekintetben is megszépült,
a tantermek, egyéb oktatásra és
nevelésre alkalmas helyiségek
rendben várják a tanulókat. A
tankönyvek megérkeztek, kiosztottuk a tanulóknak, tantestületünk létszámában nincs jelentôs
változás, az osztályok, órarend,
tantárgyfelosztás pedig készen
várja a becsengetést.
– Milyen új feladatok várnak a
pedagógusokra ebben a tanév-

Gyerekek mondták
Greksza Beatrix elsô osztályos tanuló: – Már nagyon várom az iskolát. Kodályos leszek, mert
nagyon szeretem a zenét, szeretek zongorázni és énekelni. Már minden felszerelésem megvan,
bepakoltam életem elsô iskolatáskájába is. Várom, hogy megtanuljak írni, hiszen idén már én
akarom megírni a levelet a Mikulásnak!
Varga Kata Szilvia: – Negyedikes leszek ebben a tanévben. Már várom a sulit, hogy ismét
találkozzak az ismerôseimmel, osztálytársaimmal. Kaptam egy új tolltartót is, aminek nagyon
örülök. Ám legjobban az erdei iskolát várom, ahová most megyek elôször.

ben?
– Az oktató és nevelô munka mellett december 31-éig az új törvény
értelmében el kell készíteni iskolánk Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, változtatni kell Pedagógiai Programunkon, a Házirenden,
és meg kell írni a Helyi Tantervet
is. Mindezeken túl az ôszi érettségi vizsgák helyszíne is a Vasvári
Pál Gimnázium lesz. Ezzel párhuzamosan ösztönözzük tanulóinkat, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan, most is vegyenek részt
minél több pályázaton, versenyen,
és szerezzenek minél több nyelvvizsgát, hogy aztán érettségi után
sikeresen továbbtanulhassanak.

Folyamatos a tankönyvek osztása a város közoktatási
intézményeiben. A 2012/13-as tanévben mintegy négy
százalékkal kerül többe a tankönyvcsomag, mint egy
évvel ezelôtt. Az iskolák könyvtári kölcsönzéssel is segítik azokat a tanulókat, akiknek problémát okoz a tankönyvek megvásárlása, de nem jogosultak az ingyen
tankönyvre. A közoktatási intézmények elôre felmérik
az ingyen tankönyvre jogosult diákok arányát. Az ô költségeiket az állam és az önkormányzat fedezi azon kiadványok esetében, amelyek szerepelnek az országos tankönyvlistán. A következô tanévtôl megváltozik a tankönyvelosztás rendszere, a feladatokat a Könyvellátó
Nonprofit Kft. végzi majd. Az idei tanévben a tíz–tizenkettedik évfolyamon tanulók 10 és 25 ezer forint
közötti összeget költenek tankönyvekre. A legtöbbe a
kilencedik évfolyamon tanulók tankönyvcsomagja kerül, ott akár 34–37 ezer forintot kell a szülôknek kifizetni. A költségek azért ilyen nagyok, mert a középiskolába belépéskor kell megvásárolni azokat az albumokat, atlaszokat, feladatgyûjteményeket és függvénytáblázatot, valamint a nyelvkönyvek egy részét, amelyeket
a négy év során használnak majd a diákok.

Az oldalt
szerkesztette:
Mikita Eszter
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HIRDETÉS

Ne vegyen bútort addig, amíg az új üzletünkben nem járt!
Az ADA BÚTORÁRUHÁZ átköltözött a Bujtosi Bútorszalon épületébe
Az új helyen is minôséget
és kényelmet kínálunk
elérhetô áron, és amit
magunkkal vittünk, az a
széles választék és az
alacsony árak.
Kérdezzen rá a kiválasztott
termékre, és mi meglepjük
egy jó árral.
Vásárlóinkat tágas parkolóval, a kicsiket pedig gyermekjátszótérrel várjuk.
Megújult
honlapunkon
(www.adabutorbolt.hu) több
száz termék közül válogathat,
és kérhet árajánlatot, akár
használtbútor-beszámítási le-

hetôséggel is. Az AKCIÓ nálunk tényleg AKCIÓ!
Bôvítettük tolóajtós gardrób
választékunkat is, ami immár
10-féle típusból áll, kiegészítve éjjeliszekrényekkel, komódokkal, franciaágyakkal. Elemes lengyel nappali- és gyermekbútor típusaink legfontosabb jellemzôje a variálhatóság. Elértük, hogy ma már az
összes magyar gyártású szekrénysorunk elemenként is
megvásárolható, bôvíthetô,
variálható tetszés szerint.
Nézzen szét máshol is, de a
legjobb áron: VEGYE MEG
NÁLUNK. És végül egy

praktika: golyóstollfirkát szövetrôl eltüntetni olló nélkül:
fújja be hajlakkal bôségesen
a foltot, majd dörzsölje ki egy

száraz és tiszta konyharuha
segítségével.
(x)

A belgák és a csehek bevonulnak Nyíregyházára
A tavalyi nagy siker után idén
is különleges, kimondottan sörkedvelôknek szánt nedûket lehet kóstolni a II. Nyíregyházi
Sörözôn, 2012. szeptember 6–
9-e között a Korzó Bevásárlóközpont szabad területén. A
rendezvény kiemelt partnere a
Belga Sörök Háza, amely elsôsorban a meggyes söreivel hódít. A cseh sörimádók tobzódhatnak majd, hiszen 10 ottani
gyár kínálata sorakozik fel a 4
nap során. Nem marad el a sorból az egyetlen nyíregyházi sörfôzde, a Kurbely sem, amely
Classgold néven évek óta fôzi
finom sörét. Az úgynevezett
kézmûves sörfôzdék is felvonulnak, ôk leginkább az ízesített söreikkel érkeznek. A sörkedvelôk közel 100 fajta finomabbnál finomabb nedû között
választhatnak, amelyek mellé
olyan gasztronómiai különle-

Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

gességek is társulnak, mint a fatüzelésû kemencében sült kenyérlángos, vagy a krumplilángos, illetve a sörlepény. A söröket 100, 250 és 400 forintos,
úgynevezett Sörtallér ellenében
lehet megvásárolni mind a négy
napon 16 órától 24 óráig. A
programot a Szabolcs Tánccentrum latin, standard és show
tánc mûsora nyitja, közremûködnek a Szabolcs Alapfokú
Táncmûvészeti Iskola Mini Manók csoportja, az Európa-bajnok
Ifjúsági Lány Formációs Csoportja, valamint a Szabolcs Diáksport Egyesület versenytáncosai, majd a Menta Projekt zenél.
Szeptember 7-én fellép a Roxan,
szeptember 8-án a Nap együttes
muzsikál. Szeptember 9-én 16
órától fellép a Bioszféra, a The
Resistance, a Cool Rock Band,
a Folk Fusion együttes és a
Hang-Szín Tanoda is. A Nyír-

egyházi Sörözô mindegyik napján sörivóversenyt szerveznek,
amelyre a helyszínen lehet jelentkezni.
A rendezvény kiemelt támogatója a Szabolcs Takarékszövetkezet, a Vela Autó Kft., a Volvo
márkakereskedés, a Vela Pékség, együttmûködô partnere a
Kiss B. Ker Kft., médiapartnere
a Sunshine Rádió és a Nyíregyházi Napló.
(x)

Tájékoztató

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a díjbeszedôknek történô fizetési mód 2012. szeptember hónaptól megszûnik.
Azon fogyasztóink, akik jelenleg így fizetik a Nyírtávhô
Kft. szolgáltatási díjait, a 2012. szeptember havi számlát
már automatikusan postai úton fogják kézhez kapni.
A díjfizetés kétféle módon történhet majd:
1. Postai készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk),
amely befizethetô bármelyik postahivatalban, illetve az
Univerzum Üzletházban (Vay Á. krt. 4-6. I. em. 106. alatt)
található Ügyfélszolgálati Irodánkban is.
2. Csoportos beszedési megbízással, melyhez kérjük, ne
felejtsék a felhatalmazást benyújtani a számlavezetô bankjukhoz. Az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthetô honlapunkról (www.nyirtavho.hu) vagy kérhetik a díjbeszedô, díjbehajtó kollégáinktól is, illetve ügyfélszolgálati irodánkban.
További felvilágosítást kérhetnek az Ügyfélszolgálati Irodánkban (Univerzum Üzletház, Vay Á. krt. 4-6. I. em.
106. alatt), a 42/596-205 telefonszámon, illetve díjbeszedôinktôl.
Tisztelettel: Nyírtávhô Kft.
2012. augusztus 31.
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SPORT

Elrajtolt az utánpótlás bajnokság
Megkezdôdtek a küzdelmek az utánpótlás labdarúgó-bajnokságokban. A
Nyírsuli több csapata is
érintett az elsôosztályú
versengésben, ahol vegyesen szerepeltek az elsô két
fordulóban.
Már a következô, Ferencváros elleni bajnokira készül a
Nyírsuli Akadémia U17-es
csapata. A nyíregyháziak az

elsô fordulóban 2–2-es döntetlent játszottak a Vasassal,
úgy, hogy szinte végig vezettek, legutóbb pedig idegenben gyôzték le a Pécset. Az
együttes tavaly még az NB IIben szerepelt, ahol veretlenül
végzett az élen, de az iram
nem volt akkora, mint most.
Ezt is szokniuk kell a játékosoknak.
– Más a tempó, mint tavaly
volt, de így is gyôzelmi esé-

lye volt a csapatnak már az
elsô fordulóban is. Bár sokszor a Vasas irányította a
meccset, a mieink vezettek,
és csak a hajrában egyenlített
a tíz emberrel játszó fôvárosi klub. Pécsett aztán 2–1-re
gyôzött Szatke Zoltán együttese, ami biztató a szezon elején. Az látszik, hogy az ellenfelek is kicsit jobbak lettek,
meg itt, a felkészülés vége
felé a gyerekek még nincse-

nek olyan formában, mint elvárható lenne, de jó úton haladnak – értékelt Neumann
Gábor, a Nyírsuli Akadémia
szakmai vezetôje.
Az U19-es korosztály még
nem tiszta akadémistákból
áll. Ôk két vereséggel kezdték a bajnokságot, a többi
együttes viszont gyôzelemmel rajtolt. Ezek közül a legértékesebb az U15-ös korcsoport sikere. Gáspár László
csapata szintén az elsô osztályban szerepel, és Hódmezôvásárhelyen nyert 2–0-ra.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00: Spartacus–Szolnok
labdarúgó-mérkôzés közvetítése

A legbiztosabb pont
Külföldrôl tért haza, a Szpari legbiztosabb pontja.
Hiába keresték élvonalbeli csapatok, ô Brekk Jánosnak mondott igent, és a Nyíregyházával szeretne
visszakerülni az NB I-be. Sokak szerint ô volt az
átigazolási idôszak legnagyobb fogása azzal, hogy
sikerült a szabolcsi megyeszékhelyen tartani. Balogh
János, a Szpari kapusa beszélt teherrôl, védelemrôl és
célokról.
– A legnagyobb igazolás. Ezt maga Brekk János mondta.
Nem nyomasztó mindez?
– Akárhol van az ember, akárhol véd, a kapuson mindig
nagy a teher. Az évek alatt ehhez hozzá lehet szokni. Igazából ez egy jó dolog, mert azt jelenti, hogy számítanak rám,
én pedig örömmel állok a kihívások elé.
– A futball viszont csapatjáték. Az eddigi mérkôzések alapján a védelem elég stabilnak tûnt, mennyit segít ez a kapusnak?
– Természetesen sokat. Ha a kapus elôtt zavar van a védekezésben, sokkal nehezebb a kapus dolga, lehet ô akármilyen jó. Ha kiszolgáltatott helyzetbe kerül, tehetetlen lesz.
– A nyíregyházi védelem eddig kétszer hibázott. Milyen
belülrôl?
– Sok rutinos, harminc év feletti játékosunk van a hátsó
tengelyben, és ez sokat segít. De hátulról fontos ôket irányítani, és igyekszem is ezt megtenni.
– Az érezhetô, hogy Nyíregyházán ismét nagyobb az érdeklôdés a Szpari iránt. Szóba kerül ez az öltözôben?
– Minden játékos átérzi azt, hogy mit várnak tôlünk a szurkolók és a szakvezetés. Tudjuk, hogy Nyíregyházán mit
jelent a futball, és a szurkolói ankéton is tapasztalhattuk a
közönség szeretetét. A jó szereplés érdekében mindenki
igyekszik maximális teljesítményt nyújtani, és remélem,
ennek meglesz az eredménye a bajnokság végén.

Csabán kezd az NRK Strandkézilabda Sóstón – elôször
Folytatta a felkészülést az
NRK-Nyíregyháza. A nôi
röplabdások a következô
bajnokságban az NB Iben szerepelnek majd, és
az is elképzelhetô, hogy
nemcsak osztályt, hanem
termet is váltanak.
A Vasvári Pál Gimnázium
tornatermében kezdte meg a
felkészülést az NRK-Nyíregyháza. Miután a Bujtosi
Szabadidô Csarnok használatáért fizetni kell a fenntartó a Megyei Kormányhivatal döntésének értelmében, a
csapat vezetése új helyszín
után nézett, és a tréningeket
a középiskolában tartják.
– Az anyagi háttér az önkormányzat támogatásának köszönhetôen stabil, így a bajnokságot végigjátszhatjuk.
Arra viszont nincs pénzünk,
hogy kigazdálkodjuk a
BSZCS terembérleti díját,
így új helyszín után kell néznünk. A vezetôség már dolgozik a megoldáson –
mondta Balázs István vezetôedzô. – A játékoskeretben
is jelentôs változás történt,
mivel az érettségi után Erdôs Zsófia Budapestre, Poór
Alexandra Angliába költözik. Janetka Vivient viszont
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a Nyíregyházi Fôiskolára
vették fel, így ô marad, mint
ahogy számíthatunk Dávida
Lillára is. Ez azért nagy
könnyebbség számunkra.
Sitku Tamara lesz az elsô
számú feladónk, rajta nagyobb lesz a teher, mint korábban, mint ahogy Hengsperger Annán is, aki korosztályos válogatott. Ami a
felkészülést illeti, Miskolcon veszünk részt egy négyes tornán, szeptember végén pedig Békéscsabán
kezdjük a bajnokságot.

Új sportág mutatkozott be
Nyíregyházán. Strandkézilabda-mérkôzést ugyanis
eddig még nem rendeztek
a szabolcsi megyeszékhelyen. A sportág a világ
minden táján egyre
népszerûbb.
Strandfoci, strandröplabda,
legutóbb pedig strandkézilabda. Bôven láthattak különleges meccseket a nézôk nyáron. Strandkézilabda-bajnokságot például Nyíregyházán
elsô alkalommal rendeztek.
A sóstói strandra kilátogató
érdeklôdôk látványos mérkôzések szemtanúi lehettek. A
Kölcsey DSE és a Nyírsuli
által közösen rendezett tornára négy nôi és négy férfi csa-

pat nevezett. Érdekesség,
hogy 2003-ban rendeztek
elôször Magyarországon bajnokságot, melyet a Tanárképzô Fôiskola csapata nyert.
Akkor a mezôny legjobbjának Medve Róbertet választották, aki a mostani torna
egyik szervezôje volt.
– Teljesen más sportág ez,
mint a hagyományos kézilabda, nagyon jó kiegészítôje
annak. Egy nagyon érdekes
játék, mely a kondíciót is alaposan igénybe veszi. No meg
strandon van az ember, jó
idôben, napfényben, tehát
lelkileg is más játszani a szabadban. Nagyon eredményesen fejlôdik egyébként, mi,
magyarok nagyon jók vagyunk, mert a férfi válogatott

nemcsak világbajnoki második, hanem az EB-n is ezüstérmet szerzett. A szabályokról csak annyit, hogy a 360
fokos fordulattal, vagy kínai
figurából szerzett gólok 2
pontot érnek és ha valaki
nyerni szeretne, mindkét fél-

idôben gyôznie kell. Szerencsére nagyon jó volt a fogadtatás Nyíregyházán, így szinte biztos, hogy jövôre egy
még nagyobb tornát rendezünk majd – mondta Medve
Róbert.

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Események – érdekességek

Programok
A Bencs Villában (Sóstói út 54.) szeptember 7-én 17 órakor népmûvészeti kiállítás nyílik Noszály Mihály rézdomborításaiból és fafaragványaiból, valamint Somogyiné Katona Anikó és Kocsis Margit
ékszereibôl, illetve Szatmári Istvánné Borika babáiból. A belépés díjtalan. Megtekinthetô: hétfô–péntek: 8.00–16.00, október 5-éig.
A Bencs Villában szeptember 7-én 10 órától városismereti vetélkedôt tartanak 3 nyíregyházi gimnázium diákjai között Bencs Kálmán
polgármester születésnapjára, a villa építésének 85. évfordulójára. A
programra mindenkit szeretettel hívnak.

Mesemondó verseny
A Váci Mihály Kulturális Központ és a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár közös szervezésében 2012. szeptember 28–29. között rendezi
meg a Magyar Népmese Napok
rendezvénysorozatot. Ennek részeként népmesemondó ver-

senyt is hirdetnek 2012. szeptember 28-án (pénteken). Jelentkezési határidô: 2012. szeptember 21. (péntek) 16.00. Cím:
Váci Mihály Kulturális Központ, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. E-mail: titkarsag
@vacimuv.hu. (42/411-822)

Keresztyén családi nap
A Nyíregyháza-Sóstó Református Egyházközösség alapítványa, a Református Hitünkért
Alapítvány szeptember 8-án
keresztyén családi napot szervez Sóstógyógyfürdôn, a
Krúdy Vigadó mögötti sétányon. A rendezvény 11 órakor

szabadtéri istentisztelettel kezdôdik. A színpadon helyet kap
a Gombóc együttes és fellép
Mészáros János Elek, a Csillag születik címû tehetségkutató gyôztese. Napközben a
gyerekeket ugrálóvár és foglalkoztató sátrak várják.

Pálinkafesztivál Érpatakon
Hatodszor rendeznek Zsindelyes Pálinkafesztivált Érpatakon. A hagyományos rendezvényen idén három színpaddal, számos könnyûzenei fellépôvel és a népi hagyományokat felelevenítô bemutatókkal várják a közönséget
szeptember elsején. A programok már délelôtt megkezdôd-

nek, az érdeklôdôk eredeti
hortobágyi lovasbemutatót
láthatnak, a délutáni-esti idôszakban koncertet ad a Csík
Zenekar, a Republic és a
Supernem is. Idén már egy
úgynevezett partisátrat is felállítanak, az egész napos
programot tûzijáték zárja Érpatakon.

PROGRAMOK

A Váci Mihály Kulturális Központ

P R O G R A M J A I
Játsszunk bábszínházat!
Szeptemberben induló bábfoglalkozásokra várnak minden
érdeklôdôt a Váci Mihály Kulturális Központban. A tematika szerint a résztvevôk elsajátíthatják a bábkészítés alapjait, megismerhetik a bábtörténelmet, valamint beszédtechnikai, szituációs és helyzetgyakorlatokon vehetnek részt.
Jelentkezési határidô: 2012. szeptember 10. További információk a 42/411-822-es telefonszámon, valamint a
www.vacimuv.hu weboldalon.

Eleven mûvészet
Szeptember 20-áig várja a látogatókat az Eleven Mûvészeti Csoport kiállítása a Pál Gyula Teremben (Nyíregyháza,
Vay Ádám krt. 18.). Az Eleven rétegek címû tárlaton
Endresz Ágnes díszlet- és jelmeztervezô mûvész, Gabulya
Márta keramikus iparmûvész, Havasi Dóra grafikusmûvész,
Havasi Tamás grafikusmûvész, Homoródi Éva festômûvész,
Nagy Tamás fotómûvész, Németh Erika szobrászmûvész,
Reskó György festômûvész, Vikár P. István grafikusmûvész, Székhelyi Edit festômûvész, valamint Szôcs Géza
grafikusmûvész alkotásai tekinthetôek meg.

A szülôföld szeretete
Napfény Fesztivál az
Életmód állatokért
A programok helyszíne: Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület, Nyíregyháza,
Sóstói út 2-4. (Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi
Kar „A” épület földszinti folyosó 8. szoba). A programokkal kapcsolatban további információ kérhetô a 06-42/400926-os telefonszámon, illetve
a napfenyeletmod@gmail.
com e-mail címen.
Szeptember 1-jén (szombaton), a Hold III. fázisában,
15.00 órától, a „Tanuljunk
egészségesnek lenni” sorozat keretében „Ôsi és modern módszerek a mai emberért” címmel tart elôadást
Kövesi Péter író, természetgyógyász, ezotanító.
Szeptember 4-én, kedden 17
órától, az Életmód és Reiki
klubban „Szépség, egészség,
anyagiak változtatási lehetôségei – Ji-king” címmel tart
elôadást Dárdai Gyula.

Tizedik alkalommal rendez
fesztivált az állatokért az Állatbarát Alapítvány szeptember 2-án, a Bujtosi Városligetben. Az egész napos program
célja a lakosság állattartási
kultúrájának fejlesztése és a
szemléletformálás.
A fesztivál most is az állati
felvonulással indul délelôtt 10
órakor a Korzó Bevásárlóközponttól a Bujtosi Városligetig.
Ott megkezdôdnek a kutyás
bemutatók, újra megrendezik
a keverék kutya szépségversenyt, de lesz tombola is,
amelynek bevételét az Állatotthon lakóinak ellátására fordítják. Az állatbarátokat állatorvosi, kutyakozmetikai, állattartási és állatvédelmi tanácsadás, valamint sok-sok
örökbe fogadható kutya várja. Illetve lesz több szórakoztató program, arcfestés, pónilovaglás is.

Örökbefogadás

A Szent Imre Katolikus Szülôk Egyesülete, a Szent Imre
Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, a
Szent Imre Katolikus Alapítvány és a Rákóczi Szövetség
Szent Imre Középiskolai Ifjúsági Szervezete a „Szülôföld
szeretete – A haza védelme II.” címû projekt keretében
szervez rendezvényt.
A projekt keretein belül szeptember 2-án határon túli és magyarországi résztvevôkkel utaznak Gödöllôre és Budapestre,
ahol többek között múzeumlátogatásokkal és egyéb fakultatív programokkal várják ôket.
A projekt második napját szeptember 3-án, hétfôn 9.30 órától
rendezik a Szent Imre Katolikus Gimnázium dísztermében. A
rendezvény iskolatörténeti kiállítással, valamint Molnár Levente szobrászmûvész, az iskola öregdiákja kiállításának megnyitásával indul. Bosák Nándor megyéspüspök tanévnyitó
szentmisét tart, majd az iskola megalakulásának huszadik évfordulójára is emlékeznek. A délután folyamán „Kincsvadászat – húsz év öröksége” címmel játékos vetélkedôre várják a
diákokat.

Villantó Kupa
A Szabolcsi Halászati Kft. VIP horgásztaván megrendezett IV. Kölcsey Tv-Villantó Kupa horgász és halászléfôzô versenyen remekeltek a meghívott csapatok horgászai. Négy óra alatt több mint 2 mázsa pontyot, tiszai
harcsát emeltek partra. A pecások közül a Sóstó-Gyógyfürdôk HE. 1-es csapata bizonyult a legjobbnak 69,8 kg
összfogással. A halászléfôzô versenyen a zsûri a Megyei
Tûzoltó Szövetség (képünkön) által készített tiszai hallét ítélte a legfinomabbnak.

A Nyíregyházi Állategészségügyi Telep újra nyílt
örökbefogadási napot szervez. Minden érdeklôdôt
szeretettel várnak a szervezôk és a 35 gazdira váró
kutyus is, akik jelenleg a
telepen élnek.
Az örökbefogadási nap idôpontja: 2012. szeptember
1., szombat 9–12 óra között. Helyszín: Nyíregyháza, Zomboribokor 2–4.
2012. augusztus 31.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

– Én kétszer, maga háromszor esett a vízbe;
– ötbôl öt!

Rejtvény
A rejtvény megfejtését szeptember 5.,
szerda délig juttathatják el szerkesztôségünk címére postán, vagy személyesen:
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást +
ajándékcsomagot kap. Múlt heti nyertesünk: Nagy Istvánné (Nyh., Kert u. 26.).

4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.:
42/508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út
55. Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Múlt heti
rejtvényünk
megfejtése:
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Névnapok
Augusztus 31. – Erika, Bella
Szeptember 1. –
Egyed, Egon
Szeptember 2. –
Rebeka, Dorina
Szeptember 3. –
Hilda, Csobán
Szeptember 4. –
Rozália, Mór
Szeptember 5. –
Viktor, Lôrinc
Szeptember 6. –
Zakariás, Csanád

Semmit sem talál...
– Drágám, hol van a tea?
– Jaj, ti férfiak soha semmit nem tudtok megtalálni. A tea a gyógyszeres fiókban van egy kakaósdobozban, amire az van ráírva, hogy só.
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