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Új színházi évad
A Péter és a farkas címû táncos mesejáték bemutatójával megkezdôdött az évad a Móricz Zsigmond
Színházban.
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100 éves a Kossuth-szobor
Száz éve áll a belvárosban, a városháza elôtt Bethlen
Gyula szobra Kossuth Lajosról. A jubileum alkalmából
szeptember 29-én ünnepséggel készül Nyíregyháza.
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Siker Varsóban
Az augusztusi ifjúsági, junior és utánpótlás magyar
bajnokság érmei után újabb nagyszerû eredménnyel
bôvült a Nyírsuli atlétáinak sikerlistája.

XIX. évfolyam,
33. szám
2012. szeptember 21.

Megszépült Júlia
Kívül-belül megújult a
népszerû belvárosi
fürdôhely, a Júlia, ahol a
Szaunavilág is várja a
felfrissülni vágyókat.
Részletek a
13. oldalon.

Szombaton nyit a Kertvárosi Piac
A Kertvárosban élôk régi
álma válik valóra a hét
végén, ugyanis birtokba
vehetik a Kertvárosi
Piacot.
Több mint 60 millió forintból
építették fel a létesítményt,

Kertvárosban” címet viselô
pályázattal nyertek támogatást. 2009-ben civil kezdeményezésre merült fel a Kertvárosi Piac ötlete. Elsôsorban az
volt a cél, hogy a helyi gazdálkodók lehetôséget kapjanak termékeik értékesítésé-

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 bekapcsolják a városi forgalomba: buszjárat hajt majd be a területre,

amellyel könnyen elérhetôvé
válik a létesítmény. De természetesen autóval is könnyen
megközelíthetô, az elárusítóhelyek elôtt pedig parkolóhelyeket alakítottak ki. Az új létesítmény szeptember 22-én (szombaton) 7 órától várja a vásárlókat, az ünnepélyes megnyitóra
11 órakor kerül sor.

Reflektorfényben a Szpari

melyhez a Vidékfejlesztési
Minisztériumtól, „Tanyai termékek értékesítését biztosító
piac kialakítása Nyíregyháza-

hez, a vásárlók pedig ezáltal
jó minôségû friss magyar élelmiszerhez jussanak. A Kertvárosban, az Esély Centrum

Két év után ismét villanyfényes mérkôzést játszik a Nyíregyháza Spartacus. A piros-kékek az NB I-bôl kiesett Vasast fogadják szombaton este 20 órától a Városi Stadionban. A két komoly hagyományokkal rendelkezô klub mérkôzése izgalmasnak ígérkezik, de nem csak emiatt fokozott a várakozás a találkozó iránt. A szünetben lesz a Nyírsuli
keretein belül mûködô Bozsik József Akadémia névadó ünnepsége, melyen az MLSZ vezetése mellett számos egykori kiváló labdarúgó is tiszteletét teszi.

Szelektív szombat
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5. alkalommal rendezi meg
a Szelektív szombat elnevezésû környezetvédelmi családi napot szeptember 22-én. A reggel 9 órától kezdôdô rendezvény
az idén új helyszínre költözik, ezúttal a Kossuth tér ad majd
otthont a játékos vetélkedôknek. A részletes program lapunk
4. oldalán.
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Napról napra A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2012. szeptember 13.
csütörtök
Több mint hétszázmillió forintot nyert
a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete az elmúlt négy évben munkanélküliek támogatására. Nem csökkent a gyûjtött adományok mennyisége, évente 3–
400 családot segítenek, és a véradásban
is az élen járnak.

Az utóbbi idôben több alkalommal került fókuszba a sporttámogatások rendszere.
A város közgyûlését alkotó frakciók, pártok képviselôit kértük, hogy röviden
foglalják össze véleményüket a kérdésrôl.

2012. szeptember 14.
péntek
Kortalan érzelmek címmel nyílt kiállítás a
Váci Mihály Kulturális Központban. Fenyvesi Edit grafikái és Lázár Szilárd olajfestményei olyan portrékat ábrázolnak, amelyeken hûen tükrözôdnek az érzelmek. A
tárlat szeptember 25-éig tekinthetô meg.

2012. szeptember 15.
szombat
Idén is népszerû volt a Sóstói Múzeumfalu Kóstold meg Magyarországot! címû
rendezvénye. A különbözô tájak ízei mellett agrár és kézmûves termékekkel, illetve a népi kultúrával is ismerkedhettek
a vendégek.

Megalakulásának huszadik évfordulóját
ünnepelte a Kertvárosi Evangélikus Gyülekezet. Az 1992-ben alapított egyházközség Benkôbokorban tartott hálaadó istentiszteletet, az ezer lelket számláló gyülekezethez a kertvárosi rész mellett a tanyavilágban élôk is hozzátartoznak.

2012. szeptember 17.
hétfõ

2012. szeptember 18.
kedd
Általános és középiskolákban toborzott
játékosokat a Nyíregyháza Tigers csapata. Az egyesület hét éve alakult, és jelenleg negyven fôvel mûködnek. A játékosok
az amerikai futball népszerûsítésére egy
kamionnal járták körbe Nyíregyházát.
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A közgyûlés által 2011-ben
elfogadott új városi sportkoncepció és -rendelet megteremtette a feltételeit a
sporttámogatások átláthatóságának, a tiszta és ellenôrizhetô finanszírozási rendszernek. A támogatásokhoz kapcsolódó elôterjesztéseket általában egyhangúlag támogatja
a bizottság minden tagja.
A sportcélra fordított közvetlen támogatások összege
azért csökkent, mert meg-

Nyíregyháza sportját, annak
támogatási rendszerét a bizonytalanság és következetlenség jellemzi. Közgyûlési
döntések nélkül támogatnak
csapatokat, sportágakat, ötletszerûnek tûnik a kabinetvezetô azon kijelentése,
hogy a szurkolók döntik
majd el, melyik sportágra
van szükség a városban.
Egy dolgot felejt el: a szurkoló sikert akar, ami támogatás nélkül nem megy. Az
Lengyel Máté
Jobbik Magyarországért
Mozgalom

Újabb szépkorút köszöntöttek Nyíregyházán. Szarka Andrást 90. születésnapja alkalmából a város nevében Petneházy
Attila közgyûlési képviselô és Simai
Istvánné szociális ügyintézô köszöntötte, illetve átadták a Magyar Köztársaság
Kormányának emléklapját.

A hagyományokhoz híven idén is szüreti napot tartottak a nyíregyházi Gyermekek Háza Déli Óvodában. A gyerekek megismerkedhettek a szôlôpréselés
és mustkészítés fortélyaival, délután
pedig családi napra várták a szülôket.

Dr. Adorján Gusztáv
FIDESZ-KDNP

Nagy László
MSZP

2012. szeptember 16.
vasárnap

2012. szeptember 19.
szerda

Vélemények a városi
sport támogatásáról

Nyíregyháza támogatási
rendszerét nagyban befolyásolja a város anyagi helyzete, ami – valljuk be – nem a
legfényesebb képet mutatta
a maga több milliárdos tartozásával, amit még a szocialista városvezetés utolsó
„ajándékának” tudhatott be
a város.
A jelenlegi városvezetés,
igaz, ezt bizonyos mértékben
megszorításokkal, összevoPóka Imre
Függetlenek Egyesülete
Nyíregyháza MJV összesen
170 millió 660 ezer forintot
fordít sportra a közgyûlési
határozat alapján, ebben az
évben. Az összeg jóval szerényebb, mint a korábbi önkormányzati ciklusokban.
Legfeljebb egy terem és egy
szabadtéri (labdarúgás)
sportágat kellene támogatni
a városnak. Sajnos a politika és a képviselôk lobbija ezt
soha sem tette lehetôvé, nem

szüntettük az addig évente
több mint 100 millió forintos(!), a Spartacusnak adott
támogatást, másrészt a támogatások megítélése feladatfinanszírozás keretében valósul
meg. Viszont nôtt az utánpótlásra, valamint a szabadidô- és
tömegsportra fordított támogatások mértéke. Sikernek érezzük, hogy az elmúlt 2 évben
csak a Nyírsuli keretében több
mint 450 gyerekkel bôvült a
sportolók száma, 25-nél több
új edzô mellett.
Az elmúlt évben a társaságiadó-pályázatoknak (TAO)

köszönhetôen több mint 300
millió forint áramlott Nyíregyháza sportjába, 13 városi iskolát sikerült a TAOrendszerbe bekapcsolni.
Akik azt állítják, hogy a
sportra kevesebb pénz jut,
egyszerûen elferdítik a valóságot.
A 2011/2012-es támogatások elsôsorban a mûködési
feltételek javítását segítették.
Amennyiben a BUSZACSA
is tisztán városi tulajdonba
kerül, pályázatok útján ott is
megindulhatnak a fejlesztések.

elmúlt 2 évben drasztikusan
csökkent a nyíregyházi sport
támogatása.
A csapatsportágaknál a futball
és a kézilabda a II. osztályban
van, a röplabda és a kosárlabda az I. osztályban, és érezhetôen van édes- és mostohagyermek ezek között. Az is
kérdés, hogy arányos-e az a
támogatási összeg, amely jelenleg eljut a csapatokhoz.
Kaotikus állapotok uralkodnak
a Bujtosi Szabadidô Csarnok
körül, ami a teremsportágak
helyzetét tovább nehezíti.
Az egyéni sportágaknál, a te-

hetséges fiatal versenyzôk
esetében a Nyírsuli 2001ben megteremtett feltételrendszere megfelelô hátteret
nyújt, ha csak azt a szakmai
színvonalat tartja meg az új
vezetés, ami 2010 elôtt volt,
akkor továbbra is az ország
egyik legeredményesebb
sportiskolája lehet.
A tömegsport helyzetét pedig talán legjobban az mutatja, hogy a stadion rekortánpályáját a „tömegek” bérleti díj ellenében használhatják. Ebben is új utakon jár
Nyíregyháza!

násokkal orvosolta, de hogy
ez mennyire bizonyul tökéletesnek egyes területeken, a jövôben fogjuk látni.
Ennek tükrében a szocialista
„hitelkorszakot” követô megszorítások a kultúra és az oktatás területe mellett a sportban is érzékeltette hatását.
Konstruktív ellenzékként bizonyos mértékben támogatni
tudtuk a kultúra és a sport területén tervezett változásokat,
amennyiben azok az átláthatóságot, a nyíregyházi lakosság adóforintjainak ésszerû és

célszerû felhasználását eredményezte.
Örömmel fogadtuk, hogy a
korábbi években keringô
rémhírek ellenére a kiemelt
csapatsportágak száma nem
csökkent városunkban, sôt,
azzal, hogy a város részesedést szerzett a Nyíregyháza
Spartacus FC-ben, régi elképzeléseinket váltotta valóra, hogy a támogatásokat ne
csak külsô szemmel figyelje, hanem résztulajdonosként, belülrôl is. Ezért támogatni tudjuk a további ehhez
hasonló elképzeléseket is.

értették meg régebben és most
sem, hogy a város teherbíró
képessége erre elég. A labdarúgás a legnépszerûbb sportág, bármennyire is szapulják
sokan. A város 25 + 1 százalékkal benne van a Spartacus
tulajdonosi körében, ami szerintünk jó, mert rálát az ott
folyó munkára.
A diáksport területén azt állapíthatjuk meg, hogy minden
iskolai szinten (néhány kivétellel) komoly szakmai munka folyik, melyet bizonyítanak az elért országos sikerek.

Ennek ellenére csökkent a
diáksportra fordított támogatás az elmúlt évekhez viszonyítva, amit át kell gondolni
újra. Az országosan is elismert Városi Diáksport Egyesületet az önkormányzat
nem támogatja tovább, ami
szerintünk rossz döntés volt.
Az óvodai mûfüves pályák
építését jó kezdeményezéseknek tartjuk. Az úszásoktatási ingyenes általános iskolai program nagyon jó (a mi
kezdeményezésünkre indult
el sok-sok évvel ezelôtt).

A hét témája
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Lendületet vett a szennyvízberuházás Nemzetiségek Háza
Zajlik a szennyvízberuházás Nyíregyházán, a
csatornázási munkálatokban 200 kilométernyi
vezetéket fektetnek le,
valamint 180 ezer négyzetméter út- és járdaburkolatot állítanak helyre. A
fejlesztéssel a jelenlegi 81
százalékról 96 százalékra
nô Nyíregyházán a csatornázottság, a beruházás 20
ezer városlakót közvetlenül, 120 ezret pedig
közvetve érint.
A projekt szinte a teljes várost
érinti, de Nyíregyháza külsô
részein és a bokortanyákon

zajlanak a fô munkálatok. A
kivitelezési szerzôdést márciusban kötötték meg, a beruházás a tervezettnél késôbb kezdôdött el. A projektet koordináló szervezetnél azt mondják:
a késés oka az volt, hogy a
részletes kiviteli tervek elkészítése a vállalkozó feladata
lett volna, amit a mérnök-szervezetnek kell jóváhagynia –
ezek nem készültek el idôben.
– A munkálatok már megkezdôdtek, igaz, hogy a számítottnál kicsit késôbb. Éppen azért,
mert a tervezési idôszak és a
jóváhagyásának folyamatai
több idôt vettek igénybe, mint
azt korábban terveztük. Meg-

indultak a munkák, fôképp a
város déli részein, a Simai út
két oldalán, a Bem utcán, a Tó
utcán, valamint folynak a munkálatok Mandabokor, Nyírjes,
Nagyszállás és Sóstóhegy területén is – mondta el Manyák
Péter projektkoordinátor.
A programhoz a csatornázás
mellett hozzátartozik egy
komposztálótelep és az úgynevezett kettes számú szennyvíztisztító telep is. Elôbbi már
elkészült, utóbbi pedig befejezés elôtt áll.
A teljes beruházás költsége
12,8 milliárd forint, ebbôl 9,8
milliárd forint európai uniós
és hazai forrásból származik.

Nemzetiségek Háza nyílt Nyíregyházán. A megyeszékhelyen mûködô 7 kisebbségi önkormányzatból 6 kapott
itt irodát a várostól. Az önkormányzat nemcsak
felújította és kialakította az épületet, még a rezsijét is
fizetni fogja. A kisebbségi önkormányzatok mindezek
mellett éves szinten másfél millió forintot is kapnak.

A csatornázási munkálatok a
szerzôdés szerint jövô év május végére fejezôdnek be, a
fôgyûjtôk rekonstrukciójának
lezárását pedig jövô szeptemberére tervezik.

Kik bombázták Nyíregyházát?
Nyíregyháza bombázásáról
több helyen is megemlékeztek szeptember 6-án, a
megyeszékhelyen. Helytörténészek, szakemberek
beszéltek a fekete napról,
sokféle információ hangzott
el, a bombázást megélôk
visszaemlékezéseivel kiegészítve. Újságíróként feltûnt,
hogy egy-egy helyen másmás adatokat közölnek, kik
és milyen eszközökkel
bombázták Nyíregyházát.
Egy kis kutatómunka után
most kiderült az igazság.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Bombaesô
1944. augusztus 21-étôl október 15-éig a német csapatmozgások akadályozására
rendszeres bombázásokat rendeltek el a szövetségesek az
ország egész területén. Szinte kivétel nélkül minden nagyobb és stratégiai jelentôségû várost bombáztak, légitámadások érték, köztük Nyíregyházát is. Közutak, vasutak,
hidak, pályaudvarok, repülôterek és leszállóhelyek, vasúti
csomópontok voltak az elsôdleges célok, közvetve pedig

Magyarország háborúból való
kilépését akarták kikényszeríteni az immár szovjet bombázókkal kibôvült szövetséges
légierôk bevetései.

Éjjel-nappal
A nappali bombázás a DélOlaszországban állomásozó
amerikai 15. légi hadsereg feladata volt. A 15. AAF 1944ben öt bombázóezredet
(Bomber Wing), összesen 32
bombázócsoportot (Bomber
Group), 120 századot foglalt
magába, századonként 6–9 darab, egyenként 5–7 tonna
bombateher szállítására alkalmas nehézbombázó repülôgéppel. Zömmel Consolidated
B-24 Liberator típusú gépek
támadták az országot, de az 5.
bombázóezred Boeing B-17
Flying Fortressekkel repült a
magyar célokra. A bombázók
védelmét a 306. Fighter Wing
hét csoportja látta el, Lockheed
P-38 Lightning, North American P-51 Mustang, Supermarine Spitfire és Republic P47 Thunderbolt típusú vadászgépekkel.
A brit 205. Bomber Group
Handley Page Halifax, Consolidated B-24 Liberator és

Vickers Wellington bombázóinak az éjszakai bombázások
volt a feladata. 1944 szeptemberétôl a szovjet légierô is
beszállt Magyarország bombázásába: általában éjszaka
támadta a fôvárost kétszáz, 12 tonna bombát szállító Il-4es, Pe-2-es gép, Debrecent
80–100 gép, más városokat
ennél kisebb kötelék.

peszbombákat vetettek be. A
rombolóbombák töltete TNT
(trinitro-toluol) és ammóniumnitrát keveréke volt, a bombatesteket pillanathatású, vagy
késleltetett, fej-, fenék-, esetenként oldalgyújtóval látták
el. A nagyobb tömegû (500,
1000 fontos) bombáknál a késleltetett robbanás azért volt
fontos, hogy a bombatest mi-

A ledobott bombák méretét és
típusát természetesen a megsemmisítendô cél határozta
meg. Vasútállomások, nehézipari telepek, gyárak ellen
nagy hatóerejû, nagy tömegû
rombolóbombákat, olajipari
létesítmények ellen fôként kisebb tömegû gyújtóbombákat, míg repülôtéri létesítmények, repülôgépek ellen re-

nél mélyebbre tudjon fúródni
a célba, mielôtt felrobban,
hogy minél nagyobbat pusztítson. A pillanatgyújtóval ellátott bombák jókora körben
pusztították az épületeket, lökéshullámuk a több utcával
odébb álló házakat is lerombolta, nemcsak a célpontot.
(A teljes cikk a nyiregyhaza.hu
Elsô kézbôl rovatában olvasható.)

Az Árpád utcán az önkormányzat a korábbi nappali melegedôt újította fel és bocsátotta a megyeszékhelyen élô nemzetiségek rendelkezésére, ez lett a Nemzetiségek Háza. A
roma nemzetiségi önkormányzaton kívül, ami praktikus
okokból a Tüzér utcán maradt, a lengyel, a német, az örmény, a ruszin, a szlovák és az ukrán kapott itt irodát. Nemzetiségek Háza Nyíregyházán kívül csupán Szegeden és Budapesten mûködik, a város vezetése szerint egy olyan településen, ahol 7 kisebbségi önkormányzat is található, fontos, hogy megfelelô körülmények között tudják ápolni hagyományaikat, kapcsolataikat.
A házat ünnepélyes keretek között adta át dr. Kovács Ferenc a nemzetiségi önkormányzatok vezetôinek. Az átadón
együttmûködési szerzôdéseket is aláírtak, amelyben a város arról biztosítja a nemzetiségek képviselôit, hogy idén
is 1,5 forinttal támogatja a mûködésüket. Az önkormányzatok értékelik a város lépéseit. Az eseményen szó esett
arról is, sokat segítenek abban, hogy a város külkapcsolatai és idegenforgalma fejlôdjenek.

Baja, Kaposvár, Szentkirály, Sepsiszentgyörgy, Újbuda, Komárom,
Nyíregyháza – ez az a hét település, amely a Nemzeti Vágta kezdete
óta, tehát öt éve rendszeresen részt vesz az országos rendezvényen.
Az esemény napján tartott polgármesterek reggelijén, Batizi Tamás
kabinetvezetõ vette át az ezzel járó oklevelet és zászlót.

2012. szeptember 21.
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Megkezdôdött a színházi évad
A Péter és a farkas címû
táncos mesejáték bemutatójával megkezdôdött az
évad a Móricz Zsigmond
Színházban. A nyíregyházi
teátrumban már a következô premierre is készülnek, szeptember 29-én
kerül színpadra a Lila
ákác.
SZERZÔ: PELYVÁS-FERENCZIK
ADRIENNE

Prokofjev mûvével, a Péter és
a farkas címû táncos mesejátékkal kezdôdött meg a 2012/
2013-as évad a Móricz Zsigmond Színházban. Az óvodásoknak és kisiskolásoknak
szóló mesejáték nem csupán
egy színpadi elôadás, a mesélôt alakító Fridrik Noémi bevonja a gyerekeket a játékba.
A felnôtt fülnek is érdekesen
csengô szimfonikus költemény elôadására legközelebb
szeptember 23-án, vasárnap
várják a családokat.
A nyíregyházi színházban
közben már a következô premierre készülnek: a nagyszín-
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padon Szép Ernô darabját, a
Lila ákác címû szerelmes históriát próbálják. Az édesbús
szerelmi történetet Kovács
Dániel rendezô állítja színpadra. A felnôtt- és ifjúsági bérlettel is látható elôadást szeptember 29-én mutatják be.
A Móricz Zsigmond Színházban július 16-án kezdték meg
az idei évadra szóló bérletek
árusítását, amelyeket még
most is megvehetnek a színházkedvelôk. Az októberi
mûsor megjelenésével pedig

vásárolni. Ezzel egyidôben
minden bérletes elôadásra jegyek is kaphatók. A jegy- és
bérletárak tavaly óta csak kis
mértékben emelkedtek. Érdemes bérletet venni, mert azok
a jegyárakhoz képest 20-3040 százalékos kedvezményt
tartalmaznak, a vidéki bérleteseknek pedig kilométerkedvezményt is biztosítunk. A
felnôttbérletet vásárlók ajándékot is kapnak: a bérlet mellé wellness-utalványt adunk,
amely Szarvas, Hajdúszoboszló és Velence egy-egy
négycsillagos szállodájában
már jegyek is kaphatók a nyír- két fô részére 20 ezer forinegyházi társulat elôadásaira. tos kedvezményre jogosít.
– Nyár óta folyamatosan áru- A Móricz Zsigmond Színház
sítjuk a színházbérleteket – Krúdy Kamarájában is próbálnak a
színéSzeptember 23-án, vasárnap a szek, ôk
az
családokat várják a színházba már
október
mondta Munkácsy Julianna, a 6-ai premierre készülnek, Az
Móricz Zsigmond Színház özvegy Karnyóné és a két szeszervezôirodájának vezetôje. leburdiak címû darabot mutat– A felnôtt- és ifjúsági bérle- ják be. Csokonai Vitéz Mihály
teket az adott bérlet elsô elô- vígjátékát Keresztes Attila
adásának napjáig lehet meg- rendezi.

Figyeljünk az idôsekre!
Az Idôsügyi Tanács tagjai legutóbbi ülésükön
meghívott vendégek segítségével egyebek mellett
egészségügyi, közlekedési témákban foglaltak állást.
A közvélemény számára is érdekes témákról Fintor
Károlyné, a tanács titkára tájékoztatta lapunkat.
Dr. Szegedi János, az Egészségügyi Holding orvosigazgatója szerint óriási szerepe van a gyógyulásban annak, ha
a hozzátartozók éreztetik az idôs beteggel, hogy szüksége
van rá a családnak. A gyógyítók számára pedig fontos a
családi háttér ismerete annak érdekében, hogy jól célzott
legyen a terápia. Az érintetteket kérik: juttassanak el információkat mindig beteg hozzátartozójukról.
A Szabolcs Volán Zrt. munkatársa többek között elmondta,
hogy évek óta van lehetôség Nyíregyházán élô állampolgároknak az úgynevezett „rugalmas közlekedési rendszer”en belül az erre a célra biztosított autóbusz igénybevételére, valamint a rugalmas szolgáltatás is létezik, amit a szociálisan rászorult emberek kaphatnak meg szintén a városi
önkormányzat Szociális Irodáján.
Szeretnék felhívni az idôs, autóbusszal közlekedôket, mivel elkezdôdött az iskolákban a tanítás, a buszok zsúfoltabbak lesznek, tehát ha csak tehetik, ne a csúcsidôben utazzanak ügyeiket intézni.
Felvetôdött a város belterüKözérdekû észrevételek,
letén a kerékpárosok okozta
javaslatok közlésére elérprobléma. Sokkal nagyobb
hetôségük: a városi öntolerancia kellene a közlekormányzat bejáratánál
kedôk részérôl és gyakoribb
elhelyezett postaláda,
rendôri ellenôrzés. Ez ügyvagy e-mailben: idosben levelet is írtak az új rendugyitanacs.nyiregyhaôrkapitánynak.
za@gmail.com.
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Érdekességek

INFORMÁCIÓK

A Városháza a Város Háza

Szeptember 15-16-án megnyíltak a Városháza kapui az
érdeklôdô nagyközönség
elôtt. Nyíregyháza idén újból
csatlakozott a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal felhívásához, és a Kulturális
Örökség Napjai rendezvényhez kapcsolódva 2012-ben is
folytatta a „Nyitott Városháza” programot.
A kétnapos program rendkívül sikeresen zajlott. Hét turnusban 140 érdeklôdôt fogadtak. A nyíregyháziak mellett
volt köztük szekszárdi, debreceni vendég, és egy 40 fôs

miskolci turistacsoport is
megtekintette a Városháza
impozáns mûemlék épületét,
megismerkedett annak történetével. Külön öröm, hogy
idén a Vakok és Gyengénlátók, valamint a Mozgáskorlátozottak Egyesületétôl is érkeztek látogatók.
A vendégek a díszteremben
beülhettek a képviselôk székeibe és próbaszavazáson vehettek részt. A polgármester
hivatali helyiségében – ahová
hétköznap csak a munkatársak, a tárgyalópartnerek és a
vendégek léphetnek be – he-

lyet foglalhattak a polgármesteri székben, sôt még egy ott
készült emlékfotót is hazavihettek.
A különleges kiegészítô programokat is nagy érdeklôdés kísérte. Két napig látható volt a
Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár exkluzív tárlata, valamint a Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium könyvtárának különleges darabjaiból összeállított kiállítás. A Nyíregyházi
Hivatásos Tûzoltóparancsnokság történeti kiállítása igazi kuriózum volt, akik különleges
jármûvekkel és tárgyakkal várták az érdeklôdôket.
A „Nyitott Városháza” programon személyesen vezetett
egy-egy tárlatot dr. Kovács
Ferenc polgármester, Kósa
Tímea és Jászai Menyhért al-

polgármesterek, valamint dr.
Szemán Sándor címzetes fôjegyzô
is.

Szív Világnapja 2012
A hagyományokhoz
híven, az Egészségügyi
Holding Nonprofit Zrt.,
Nyíregyháza város
vezetésével és a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Kórházakért Alapítvánnyal közösen
„1 Világ, 1 Otthon,
1 Szív” jelmondattal
ebben az évben is megrendezi a Szív Világnapját.
A prevenciós program szorosan kapcsolódik ahhoz a
kezdeményezéshez, melyet
a szakemberek a Szív Világszövetsége felhívására
2000-ben, a Sydney-i olimpián hirdettek meg elôször.
Tették ezt annak érdekében,
hogy a világon vezetô halálokként számon tartott szívés érrendszeri megbetegedésekre, rizikófaktorainak karbantartására, valamint a szûrôvizsgálatok jelentôségére
minél szélesebb körben felhívják a figyelmet, és minden év szeptemberének
utolsó vasárnapján mindenki, aki csak teheti, szentel-

jen legalább egy napot a szíve egészségének.
Szeptember 30-án, a hónap
utolsó vasárnapján, Nyíregyháza szívében, a Kossuth téren ingyenes egészségügyi
szûrések, tanácsadások és kulturális programok várják a látogatókat. Fontos a megelôzés, melyet nem lehet elég
korán elkezdeni, már gyermekkorban figyelni kell az
egészséges táplálkozásra, és a
rendszeres testmozgásra, hiszen csak így válhat egészséges felnôtt a gyermekbôl.
A Szívünk Napját délelôtt
9.30-tól „Mozdulj Nyíregyháza” címmel közös torna nyitja, a Jósa András Oktatókórház gyógytornászaival, a nap
további részében pedig többek között az Everdance, Illés Ili aerobikcsapata, valamint Szilágyi István és tanítványainak Mediball labdajáték bemutatója gondoskodik
a szívbôl jövô jó hangulatról.
A sportolási lehetôségek kipróbálásával a szervezôk mindenkit szeretnének emlékeztetni arra, hogy naponta fél-

órás mozgás is elegendô ahhoz, hogy egészségesebben
dobogjon a szívünk. A rendezvényen szakemberektôl
kaphatnak segítséget azok,
akik le akarnak mondani a
dohányzásról, egészségesebben táplálkoznának, és a
számukra megfelelô testmozgást keresik. Többek
között angiológus, neurológus, nefrológus, diabetológus szakemberek segítenek orvosi tanácsadással az
egészségesebb életmód kialakításában.
Ahhoz, hogy egy megye
vagy egy város lakosságának egészségi állapota javuljon, rengeteg idôre,
energiára és számos prevenciós programra van
szükség, de úgy gondoljuk,
hogy együttes erôvel a kezdô lépések könnyebben
megtehetôk, és a célok hamarabb elérhetôk.
Csatlakozzon hozzánk Ön
is és találkozzunk 2012.
szeptember 30-án, a Szív
Világnapján, Nyíregyházán, a Kossuth téren!
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Napról napra HÍREK

Gépjármûfecskendôt, hôkamerát kaptak Tanszerek a banktól
Gépjármûfecskendôt
adományozott a kárpátaljai, derceni egyházközség
önkéntes tûzoltóinak az
Országos Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság
Nyíregyházán. De nemcsak a kárpátaljaiak,
hanem a nyíregyházi
tûzoltók eszközparkja is
bôvült egy hôkamerával,
melyet dr. Kovács Ferenc
polgármester adott át
a helyi lánglovagoknak.
A kárpátaljai Dercen önkéntes tûzoltóságának 35 tagja
van, ôk több mint tizenkétezer
ember biztonságáért felelnek.
Eddig kétszázat is meghaladó
bevetésük volt, az alakulatot
az elmúlt évek árvizei után
hozták létre azért, hogy így
tudjanak segíteni embertársaikon. A jármûvet az Országos
Katasztrófavédelmi Fôigazgatóság adományozta egy
kárpátaljai önkéntes szerve-

zetnek. Dercenben, 2005-ben, esperes, a tûzoltóság parancselsôként alakult meg az egy- noka azt mondta, nagy segítházközségi önkéntes tûzoltó- séget jelent az adomány a
ság, a Nyírszervezetnek.
egyházán átAz átadóünadott gépjár- Az új berendezés
nepségen részt
mûfecskenvett Tállai
életeket
menthet
dôvel már két
András, a Belautóval tudnak segíteni. ügyminisztérium önkormányZsukovszky Miklós református zatokért felelôs államtitkára is.

Ünnepi beszédében elmondta,
ezzel a kezdeményezéssel az
anyaország üzen a határon túli
magyaroknak.
Nemcsak a kárpátaljai, de a
nyíregyházi tûzoltók is kaptak
segítséget. Dr. Kovács Ferenc
polgármester egy hôkamerát
adott át a szervezetnek, a mûszaki berendezés hiánypótló
célt szolgál.
Dr. Kovács Ferenc elmondta:
a nyíregyházi hivatásos tûzoltóság korábban nem rendelkezett ilyen eszközzel, holott ez
a modern készülék a megelôzésben és az elhárításban is
fontos szerepet tölthet be.
Természetesen a most átadott
készülék a város igényeit is
kiszolgálja majd amellett,
hogy segíti a tûzoltók munkáját.

A helyközi járatokon modern
fedélzeti pénztárgépek, megújult jegyek és bérletek, valamint audiovizuális tájékoztatás fogadja az utasokat. Minôségi közösségi közlekedés kialakítása volt a célja a Szabolcs Volán még 2011-ben
indult projektjének. A több

mint 442 millió forint összköltségû fejlesztés a napokban fejezôdött be. A kivitelezô cég már több nagyvárosban is létrehozott hasonló,
GPS alapú rendszert.
A beruházás keretében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6
nagyobb városában pályaudvari tájékoztatókat is kapcsoltak a rendszerhez.
A GPS alapú rendszer pedig
az autóbuszvezetôk alaptevékenységeit is egyszerûsíti. Az
újítások nemcsak az utasoknak kedveznek, hiszen a központban térképes és úgynevezett vonalas megjelenítéssel is
tudják követni az autóbuszokat. A közlekedésinformatikai
rendszer pontos adatokat
nyújt a központ munkatársainak például arról, hogy egy-

Ugye hihetetlen? Én sem
nagyon hittem, amikor a
szülei így jellemezték Bencét. Teljes nevén Szôke József Bence, de csak a második utónevén ajánlatos szólítani, ha nem szeretnénk
szemöldök-összehúzásra
késztetni a homlokát felnôtt
módra ráncolni képes, ám
6
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elragadóan gyermeki mosolyú fiút. Az utóbbi hónapok-

Felújították a Vasvári Pál Gimnázium tornatermét. A
beruházás a csarnok mellett a hozzá tartozó kiszolgáló
helyiségeket és a termet borító lapos tetôt is érintette.
Egy új strandröplabdapálya megépítését és a terem kosárlabdapalánkjainak cseréjét az egyik nyíregyházi nagyvállalat úgynevezett TAO-s pályázatából valósították meg. A
tornaterem és a lapos tetô felújítását önkormányzati forrásból finanszírozták, az avatóünnepségen Jászai Menyhért alpolgármester kiemelte, fontos Nyíregyházán az utánpótlásnevelés. Nyíregyházán idén az intézmények felújítására 300
millió forintot költöttek.

egy megfigyelt jármû hány
km/órás sebességgel halad, és
mely megállóban állt meg.

„Jót, s jól...” a LEGO-tól

Latinovits Zoltán nyomdokain
„Csak bemegy a gyerek a
szobájába, meghallgat egy
verset Latinovits elôadásában, aztán lejön és
elmondja”.

Az ajándékot dr. Kokas Attiláné, az OTP Bank ÉszakkeletMagyarországi Régió nyíregyházi igazgatója ünnepélyes
keretek között adta át Szarkáné Kövi Mártának, a Magyar
Vöröskereszt megyei igazgatójának. Az iskolaszereket a
Huszár-telepen mûködô görögkatolikus általános iskola
diákjainak és a tiszaháti, nehéz anyagi körülmények között
élô gyerekeknek juttatják el.

Tornatermet avattak

Modern utastájékoztatás a Volánnál
Modern utastájékoztatás
és technikai újítások
könnyítik meg SzabolcsSzatmár-Bereg megye
tömegközlekedôinek
mindennapjait. A fejlesztés nemcsak az utasoknak kedvezett, az autóbuszokat térképes és
úgynevezett vonalas
megjelenítéssel is tudják
követni a központokban.

Tanszereket adományozott az OTP Bank a Magyar
Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének. A füzeteket, írószereket, iskolatáskákat és egyéb
tanszereket a pénzintézet nyíregyházi fiókjának munkatársai gyûjtötték a rászoruló gyermekek számára.

ban egyre többen ismerik már
város-, sôt lassan országszerte a kislegényt, aki 10 évét
meghazudtoló módon tolmácsolja József Attila vagy éppen Ady Endre költeményeit.
Bence 2012. május 26-án, a
Kunszentmiklóson megrendezett, „Regôsök húrján”
címû vers- és prózamondó találkozón II. helyezett lett, valamint továbbjutott a zalai elôdöntôn a „Falusi Krónika”
címû, IV. Országos és határon
túli vers- és prózamondó ta-

lálkozón. Június 9-én az elsô
helyet és a közönség különdíját is neki ítélték a III. Kárpát-medencei hazafias versmondó versenyen, Budapesten, és különdíjas lett a
Fedorka Versnapon, a Csizmadia Alapítvány Országos
versmondó versenyén. Szeptember 8-án a Kôrösi Csoma
Sándor Kôbányai Kulturális
Központ által szervezett Az
én mesém c. országos meseíró pályázaton különdíjas lett
– 280 mesébôl választották ki
az övét.

A Bem József Általános Iskolában a LEGO Manufacturing Kft.
segítségével újulhatott meg egy vizesblokk. A napokban átadott,
teljesen felújított mosdót több mint fél millió forintból renoválta a LEGO. Képünkön az ünnepélyes átadás pillanata.
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Közlemények – ajánlók

HIRDETÉS

TÁJÉKOZTATÓ

Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

a fûtési szezon indításával kapcsolatos teendôkrôl
A fûtési szolgáltatás igénylése
Az érvényben lévô szabályozások szerint a távhôszolgáltatók fûtésszolgáltatási kötelezettsége szeptember 15-ével kezdôdik.
Ez azt jelenti, hogy erre az idôpontra a szolgáltatás indítására készen áll a rendszer, a karbantartások befejezôdnek.
A fûtési szolgáltatás nem automatikusan, hanem a közösségek igénybejelentései alapján
indul.
Kérjük a közösségek képviselôit, szíveskedjenek igényeiket társaságunkhoz írásban eljuttatni levélben vagy faxon a „Fûtés megrendelése/lemondása” nyomtatványon, mely honlapunkról letölthetô, illetve személyesen az alábbi címekre:
SZOLGÁLTATÁSFELÜGYELET
Tüzér u. 2-4., fax: 42/455-092, vagy
E-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu
MÛSZAKI OSZTÁLY
Tüzér u. 2-4., fax: 42/451-618, vagy
E-mail: szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu
A fûtési szezon beindulása elôtti és utáni teendôk
Az egész nyáron zárva tartott szelepek leragadhatnak, ezért célszerû fûtési szezonon kívül
teljesen nyitott állapotban (5-ös fokozaton) tartani a szelepeket.
Nem szabályozható a fûtés a szelep segítségével, erôsen elszennyezôdött (lerakódott) szelep, illetve a szelepfej meghibásodása esetén.
A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellenôrizni kell a termosztatikus
szelepek állapotát, rendellenes mûködés esetén a meghibásodást be kell jelenteni a
Szolgáltatásfelügyelet részére:
Hibabejelentés: 42/451-644
Ha a fûtés indításakor, vagy a folyamatos üzemeltetés során a radiátor zajosan mûködik,
vagy vízcsobogásszerû hangot hallat, az azt jelenti, hogy levegô van a rendszerben. Ennek
következtében a sokakat zavaró hangokon túl, az üzemeltetés sem lesz megfelelô, részben
vagy teljes egészében hideg marad a radiátor teljesen nyitott szelepállás mellett is.
A jelenség általában csak egy-egy radiátor esetén fordul elô és nem a lakás vagy az épület
összes radiátoránál.
Kiküszöbölése egyszerûen, az erre szolgáló légtelenítô berendezés rendeltetésszerû használatával oldható meg. A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azonos felszálló vezetéken lévô fûtôtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.
Ha zajos mûködésrôl nincs szó, de a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfelelôen, akkor valószínûsíthetô, hogy elöregedett, vízköves a fogyasztó tulajdonában található fûtôtest, ilyen esetben a megfelelô és üzembiztos mûködés érdekében a karbantartásról, esetleg cserérôl a nyári idôszakban gondoskodniuk kell.
Ha a radiátort a termosztatikus szelep egy-egy szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor
melegnek érezzük, vagy ha a fûtôtest nem teljes felületén meleg, akkor az azt jelenti, hogy
a szelep megfelelôen mûködik, vagyis csak annyi hôenergiát enged leadni, amennyire a
szelep beállítója „utasítást” ad.
A termosztatikus radiátorszelep az egyes beállítási értékek mellett a helyiség belsô hômérsékletét egy adott tartományon belül szabályozza, így a fûtést csak akkor „engedélyezi”, ha
a hômérséklet csökken.
A fûtési idôszak kezdetével (október hónaptól) már a fûtési részfizetéseket is tartalmazzák
a számlák. Eltérô visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára a korábbi elszámolt év tényleges felhasználásához igazított mértékû részszámlákat készítünk.
Folyamatosan zajlik a 10 évnél régebbi fûtési költségmegosztók cseréje is. Terveink szerint
a fûtési szezon kezdete elôtt az összes érintett épületnél befejezôdik a csere. Kérjük azokat
a fogyasztókat, akik az elôre jelzett idôpontokban nem tudják biztosítani a lakásba való
bejutást, a 30/2868-162 telefonszámon, vagy a gyorgy.szucs@techem.hu címen szíveskedjenek új idôpontot egyeztetni.
További felvilágosítást kérhetnek Ügyfélszolgálati Irodánkban, az Univerzum Üzletházban, Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. emelet 106. alatt.
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÔ Kft.

Lakossági
veszélyeshulladék-gyûjtés
2012. szeptember 29.
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja támogatásával, valamint a Vásárhelyi Pál Építôipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola közremûködésével 2012. szeptember 29-én (szombaton) 9.00–13.00 óra között LAKOSSÁGI
VESZÉLYESHULLADÉK-GYÛJTÉST szervez az alábbi
helyszíneken:
– Jósavárosban: a Hulladékudvarban, a Korányi F. u. 3. sz. alatt,
– Északi krt.-on: az Északi krt. 1. szám melletti parkolóban,
– Örökösföldön: a Match élelmiszerbolt elôtt (Fazekas J. tér 9.),
– Kertvárosban: a Fészek utcai Coop ABC elôtt (Fészek u. 141.),
valamint a Hulladékudvarban (Kerék u. 1.),
– Érkertben:
a Toldi utcai Coop ABC elôtt (Toldi u. 29.),
– Oroson:
a Fô utcán, a Viktória diszkont mellett (Fô u. 9.),
– Borbányán:
a Kállói úti Privát ABC-vel szemben
(Kállói út és Kökény u. sarka),
– Nyírszôlôsön: a Nyírszôlôsi úti Szabolcs Coop ABC mellett
(Nyírszôlôsi út 4.),
– Sóstóhegyen: az Úttörô utcai Szabolcs Coop ABC mellett
(Úttörô u. 34.),
– Butykán:
a Vay Á. utcai Szilágyi ABC elôtt (Vay Á. u. 1.).
Az akció keretében az alábbi hulladékok adhatóak le:
lejárt szavatosságú gyógyszer; használt sütôolaj, zsiradék;
olajos hulladék (rongy, szûrô, flakon); fáradt olaj; akkumulátor; szárazelem; festékes, hígítós, vegyszeres göngyöleg; aeroszolos készítmények; elhasznált nyomtatópatron; fénycsövek; elektronikai hulladékok.
Kérjük, hogy gyûjtse külön ezeket a hulladékokat, melyek fokozott veszélyt jelentenek környezetünkre!
További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.,
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; E-mail: pr@thgkft.hu; www.thgkft.hu
2012. szeptember 21.
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INTERJÚ

Százéves a Kossuth-szobor
Immár száz éve áll a
belváros szívében, a
városháza elôtt Bethlen
Gyula szobra Kossuth
Lajosról. Szeptember 29én ünnepséggel készül
Nyíregyháza a jubileum
tiszteletére, ahol díjazzák a
lapunkban található totó
helyes megfejtôit is.
Kossuth Lajos szobrának felállítása születésének százéves évfordulóján merült fel
elôször Nyíregyházán, amikor az ország több pontjához
hasonlóan városunkban is
ünnepségsorozattal emlékeztek meg a nagy államférfiról.
A városi ünnepség 1902.
szeptember 19-én reggel 9

1. Mikor döntöttek a Kossuthszobor felállításáról?
A – Kossuth születésének 100.
évfordulóján
B – Kossuth halálának 100. évfordulóján
C – A szabadságharc 100. évfordulóján
2. Hány pályázat érkezett a szobor megalkotására?
A – 12
B – 22
C – 32
3. Melyik pályázót szavazták
meg gyôztesnek, aki végül elkészíthette a köztéri alkotást?

órakor a templomokban tartott istentisztelettel kezdôdött, majd 10-kor megyei,
11-kor városi díszközgyûlést
tartottak. A város este 7–9-ig
ki volt világítva, 9 órakor pedig a Károlyi téren tûzijátékot rendeztek a nagy nap tiszteletére. A középületek mellett a magánházak egy részét
is fellobogózták. Az iskolákban szünet volt, a cselédeket
19-én a munka alól felmentették. A piac csak reggel fél
9-ig tartott nyitva, az üzletek
pedig 9–12 között bezártak –
derül ki Kujbusné dr. Mecsei
Éva levéltár-igazgató helytörténeti kutatásából.
Szikszay Pál alispán Törvényhatósági Bizottsághoz

TOTÓ
A – Bethlen Gyula
B – Gyôri Pfeffer József
C – Kallós Ede
4. Melyik évben választották
Kossuth Lajost Nyíregyháza
díszpolgárává?
A – 1878-ban
B – 1888-ban
C – 1898-ban
5. Mikor leplezték le a Kossuthszobrot?
A – 1911. szeptember 29.
B – 1912. szeptember 29.
C – 1912. október 29.

írott levelében hangsúlyozza,
hogy „a vármegye közönsége Kossuth Lajos világtörténeti alakját az utódok hazafias érzületének ápolása végett is emlékszoborral örökíti
meg.” A vármegyei pénztárban Kossuth Lajos szobor
alap címen új pénztári naplót nyitottak, amihez a vármegye 10 éven keresztül a
közmûvelôdési alapból évi
500 koronával járult.
Kujbusné dr. Mecsei Éva munkájából számtalan információt megtudhatnak az olvasók
Kossuth Lajos szobrának történetérôl, többek között megtalálják benne játékunk helyes
válaszait is, a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

A helyes megfejtéseket szeptember 25-éig várjuk szerkesztôségünk címére: Nyíregyházi Napló Szerkesztôsége, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., vagy bedobhatják a Váci Mihály Kulturális Központ recepcióján elhelyezett postaládába is.
A borítékra kérjük írják rá: TOTÓ
a Kossuth szoborról, és ne feledjék ráírni saját telefonszámukat
is, hiszen ezen értesítjük majd a
szerencsés nyerteseket az ünnepélyes eredményhirdetés részleteirôl, akik nevét a szeptember
28-ai lapszámunkban is közöljük.

Szabadidôben és tanulás közben is könyvtár a jelszó
tárba kerültem, és ez meghatározta a további életemet, hiszen amikor végeztem, örömmel fogadtak, és tulajdonképpen közel harminc évet töltöttem ott. Közben tanultam, képeztem magam, nyelvvizsgákat tettem, egyetemi diplomát,
majd PhD fokozatot szereztem. Volt egy kétéves kitérôm,
amikor az Egészségügyi FôisSZERZÔ: NÁNÁSI ANITA
kola könyvtárát vezettem.
Idôközben elkezdtem másod– Milyen szakmai út vezetett állásban tanítani a Nyíregyháaz igazgatói kinevezésig?
zi Fôiskolán könyvtár szakon,
– Ôs-nyíregyházi vagyok, itt amit tizenhárom éve csinálok.
születtem, és tanulmányaimat – Milyen tervei vannak a köis nagyrészt ebben a városban zeljövôben?
végeztem.
– ElôMáshova készör is
szültem egye- Az olvasóvá nevelés rengeteg
temre, hiszen
olyan
kutató-bioló- központi kérdés
dolog
gus szerettem volna lenni, van ebben a könyvtárban, ami
vagy kutatóorvos. Úgy ala- jó, mûködôképes – például
kult, hogy végül a Nyíregyhá- számos olyan jól bevált szolzi Fôiskolán az abban az év- gáltatás, melyeket mindenben indult biológia-könyvtár képpen célom megtartani, toszakra jelentkeztem, ahova vábbvinni, fejleszteni. Azonfelvételt is nyertem. Gyakor- ban vannak olyan területek is,
latra pedig a kórházi könyv- amelyek az utóbbi idôben
Dr. Kührner Éva látja el az
igazgatói feladatokat
szeptember 1-jétôl a
Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárban. Az
igazgató asszony tervei
között szerepel többek
között a játéktár újraindítása és a távszolgáltatások
fejlesztése is.
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kényszerûségbôl visszafejlôdtek. Bezárt például a játéktár,
és azt gondolom, hogy ez
hosszú távon nem szerencsés.
Hiszen az olvasóvá nevelés az
egyik központi kérdése a
könyvtárügynek és az oktatásügynek. Úgy gondolom, hogy
ezt az egészen piciknél kell
elkezdeni, és a játéktárnak
ebben nagy szerepe lenne.
Mivel a könyvtár nemcsak a
szabadidô hasznos eltöltését
szolgálja, hanem a tudás megszerzését is, azt a város „ta-

nulószobájaként” képzelem
el, így a tanulást, az átképzést
szolgáló funkciókat erôsíteném. Az oktatásügy mai
trendjébe illik a természettudományi képzés erôsítése,
amit különbözô programokkal is támogathat a könyvtár.
– Hogyan lehet kezelni azt a
kérdést, hogy nem mindenki
jut el az intézménybe?
– Fontosnak tartom a távszolgáltatások fejlesztését is, hiszen megváltoztak az olvasói
szokások, elôször mindenki a
számítógéphez ül le. Az alapok megvannak, ezt kell továbbfejleszteni: olyan információs portált kell mûködtetni, ahonnan még több tartalom érhetô el.
Ezen kívül szeretnék még
szorosabb együttmûködést a
különbözô könyvtártípusok
között a megyén és a városon
belül. Így a megyei könyvtár,
valamint a különbözô szak-,
egyházi és iskolai könyvtárak
együttmûködésével jelentôsen
javulna a város és a megye információellátása. Ezek a ter-

vek részleteiben azonban még
kidolgozásra várnak.
– Vannak olyan tervek, melyeknél már konkrétumokról
beszélhetünk?
– A legközelebbi jövô egyik
konkrétuma, hogy sikerült
forrást találni a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Szemle újabb évfolyamának megjelentetéséhez, amelynek a
könyvtár a kiadója. Az elsô
szám bemutatása az ôszi
könyvtári napok egyik örvendetes eseménye. Nagyon fontos küldetésnek tartom a
Szemle kiadását, hiszen ez
egy olyan nívós és nagy múltú folyóirat, melyet mindenképpen fenn kell tartani.
Van egy másik konkrét tervünk
is, ami a területi ellátást fogja
szolgálni. Egy Bibliobuszt
nyert a könyvtár, amely elsôsorban Nyíregyháza környékének, a tanyai lakosságnak az
ellátását, illetve Fehérgyarmat
és környéke olvasóit fogja
szolgálni. A pályázat a napokban nyert, tehát ennek a beindítása a közeljövôben várható.

Sörözés
Mikóval
A bulvárlapokat idézô cím
mögött a nyíregyházi Rotary
Club 2012. október 12-ére
megszervezett újabb jótékonysági elôadása rejtôzik.
A klub meghívására Mikó
István: „Svejk én vagyok”
önálló estjét adja elô. A színpadon felállított asztalok
mellett maguk a nézôk alkotják a kocsmai „díszletet”.
A rendezvényen a hangulat
megalapozása végett minden jegyet váltó vendég egy
korsó sört, valamint zsíros
kenyeret vételezhet, és természetesen a további fogyasztásnak sincs akadálya.
A jegyértékesítésbôl befolyt
összeget a fogyatékkal élô
gyermekek korai fejlesztésének támogatására fordítják.
Idôpont: 2012. október 12.
(péntek) 19.30-tól
Helyszín: a Hotel Barbizon
Pódium színpada (Nyíregyháza–Sóstófürdô, Szódaház
u. 14.)
Információ: 06-30/9355682, info@rotary-nyiregyhaza.hu
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Hatvannal támadnak a bacik
Orrfolyás, orrdugulás,
hirtelen felszökô, magas
láz – minden szülô rémálma. Ôsszel és télen gyakoriak a felsôlégúti megbetegedések. Meddig elég a
citromos tea és a szülôi
simogatás, és mikor kell
orvoshoz fordulni? Ebben
segít dr. Farkas Enikô
gyermekorvos.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

– Ôsszel elkezdôdik a közösségi élet: óvodába, iskolába
mennek a gyerekek. A hosszú
vakáció után, a viszonylag
„steril” környezetbôl bekerülnek a közösségbe, az idô változékonyabbra fordul, reggel
hûvös van, délben meleg, este
pedig megint elfér egy pulóver. Többször esik az esô,
olyankor pedig a csoportszobákba, illetve a tantermekbe
kényszerülnek a gyerekek. Ha
van egy gyerek a közösségben, aki beteg, náthás, akkor
egy légtérben gyakorlatilag
egyetlen nap alatt szinte az
egész közösséget elfertôzheti. Ezek a mikroszkóppal látható, cseppfertôzéssel terjedô
kórokozók 60 km/órás sebességgel „haladnak”. Gondol-

junk csak bele, hányszor teszik meg két fal között az utat!
– Ilyenkor fôleg megnô a szülôk felelôssége. Melyek azok
a tünetek, amikor már ne vigyük közösségbe a gyereket?
– Ha lázas, akkor semmilyen
esetre sem! Nem jó a beteg
gyereknek sem, a pedagógusoknak sem, kortársairól nem
is beszélve. Kizáró ok lehet
még a levertség, a gyengeség,
a szédülés, a fejfájás, és a sûrû
orrváladék. Ha folyamatosan
köhög, akkor is tartsuk otthon
a kicsit addig, amíg a kezelôorvosa azt jónak látja. Ezekre
a beiktatott szünetekre szükség van, bármennyire is nehéz
a szülôknek megoldani, hiszen egy beteg gyerek a közösségben megbetegítheti a
többit, nála pedig a szövôdmények kialakulásának veszélye állhat fenn. Nagyon
fontos, hogy megfelelô állapotban legyen a gyerek immunrendszere már a közösségbe kerülés elôtt. Hiszen ha
erôs a szervezete, könnyebben, gyorsabban gyôzi le a
„közösségi” betegségeket is.
– Szükséges-e bármit is tenni a gyermek immunrendszerének erôsítése érdekében?

Erdélyi kirándulás

A Generációk Mandabokori és Szociális Egyesülete jó hangulatú
kiránduláson vett részt Erdélyben. A legfiatalabb résztvevô 2 és fél
éves, a legidôsebb 79 éves volt – számolt be a Kolozsvárt is útba
ejtô túráról Vassné Harman Gyöngyi.

Parlamenti látogatás

Ezen a héten egynapos kimenôt kapott a városüzemeltetés
szakértô csapatának egy része. A NYÍRVV kirándulóit
dr. Kovács Ferenc polgármester fogadta a Parlamentben.
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– Már a közösségbe kerülés
elôtt célszerû szedni valamilyen immunerôsítôt. Fontos,
hogy ne a szülô rögtönözzön,
hanem konzultáljon errôl a
gyermek kezelôorvosával. A
lehetôségek tárháza igen széles: léteznek természetes immunerôsítôk, például a különbözô teák, vagy a homeopátiás készítmények. De mesterséges termékek is a szülôk
rendelkezésére állnak: tabletták, porok, kapszulák, szirupok. Ezek a szerek megerôsítik az immunrendszert és gyakorlatilag felkészítik a közösségekben megjelenô felsôlégúti megbetegedésekre. Ez
nem azt jelenti, hogy nem lesz
beteg a gyerek, hogy nem
kapja el a betegségeket, hanem azt, hogy ha el is kapja,
enyhébb lefolyású lesz és hamarabb átmegy rajta.

Ajánló
Kerékpáros napokat rendeznek Nyíregyházán, melynek
keretein belül szeptember
21-én 17 órától a Critical
Mass kerékpáros közlekedés
várja az érdeklôdôket. Az
Autómentes napot szeptember 22-én a Kossuth téren
rendezik meg, ahol teljesítménytúra, versenyek, ügyességi programok és egészségügyi tanácsadás is lesz. A
rendezvény ideje alatt a Bocs-

Házi immunerôsítés – ami kéznél van

kai utca és a Szabadság tér közötti útszakaszt lezárják a forgalom elôl (a bíróság, valamint a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közötti rész).
A Burattino Bábszínház szeptember 22-én 16.00 órától Az
okos nyúl, szeptember 29-én
16.00 órától pedig A medve és
a szegény ember címû elôadását tekinthetik meg az érdeklôdôk. Helyszín: Nyíregyháza,
Nagy Imre tér 1., Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emeleti Bábszínház terme. Továb-

A gyerekek immunrendszerét „házi praktikákkal”, és
a népi gyógyászatban régóta ismert növényekkel is
erôsíthetjük. Cukros üdítô
helyett kínáljuk citromos
vízzel ôket. Vonjuk be a kicsiket innivalójuk elkészítésébe: egy kancsó, szobahômérsékletû tisztított vízbe
engedjük, hogy beletegyenek 2-3 evôkanál csipkebogyót, fedjük le, hagyjuk egy
éjszakán át állni, reggel
szûrjük le, pici mézzel ízesítve pedig frissítô, egészséges italt csomagolhatunk
nekik. A csipkebogyó kitûnô C-vitamin-forrás az
ôszi-téli idôszakban. Felfázás esetén ültessük a gyerekeket egy kád meleg vízbe, amibe tengeri sót teszünk. A köhögést a lándzsás útifû csillapítja, míg
légúti panaszokra a hársfatea lehet megoldás. A kakukkfû köptetô és hurutoldó hatású, felsôlégúti megbetegedések esetén hatásosan alkalmazható gyógynövény. Az uzsonnára szánt
vajas kenyér mellé adjunk
lilahagymát, paprikát, paradicsomot. Jó, ha megkedveltetjük a gyerekekkel a
fokhagymát, hiszen vírus-

és baktériumölô hatású
„fegyver” lehet a kicsi, illóolajokban gazdag növény.
Ha nyersen nem eszik meg,
dörzsöljük be vele a pirítóst,
vagy vágjunk belôle minél
többet a húsokba. Figyeljünk oda, hogy minél több
idénygyümölcs álljon a
gyerekek rendelkezésére,
háttérbe szorítva a gumicukrot, a kekszet és az
egyéb rágcsálnivalókat. Az
almának erôs egészségmegôrzô erôt tulajdonítottak,
nem véletlen a mondás:
„Mindennap egy alma és az
orvosnak semmi dolga”.
Ôsszel érik a gyümölcsök
királynôje, a szôlô is, amely
a szervezet számára fontos
ásványi anyagokat és vitaminokat tartalmaz. Iktassuk
be étrendjükbe az ôsz vitaminbombáit: a padlizsánt, a
C-vitaminban gazdag sütôtököt és a vérképzô, a szervezet sav-bázis egyensúlyát
realizáló céklát.

bi információk: e-mail: burattinobabszinhaz@gmail.com,
telefon: 06-70/5855-266.

9–17 óráig várja az érdeklôdôket.

A tervezettnél hosszabb ideig
láthatják a kedves látogatók az
„Akik festették a „sömmit”
címû idôszaki kiállítást a Jósa
András Múzeumban. Az Antal-Lusztig Gyûjtemény Tornyai festményeinek mesébe
illô elôkerülése miatt, a nagy
érdeklôdésre való tekintettel a
tárlat egy része szeptember
végéig itt marad Nyíregyházán. A múzeum nyári nyitva
tartás szerint, kedd–vasárnap

A Keresztény Vándorkiállítás keretében 2012. október
14-éig Jankovics Marcell
filmrendezô „Az ember tragédiája” címû filmjének grafikáiból kiállítást rendeznek
a Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnáziumban. A kiállítás egy keresztény szellemiségû vándorkiállítás, mely csak egyházi intézményekben, elsôsorban
gimnáziumokban tekinthetô
meg.

A Nyírvidéki Kisvasút napja – kis vasúttal VersFesztivál
Keskeny nyomtávú vonattal nem, de kerti kisvasúttal utazhattak a Nyírvidéki
Kisvasút napjának látogatói. A vonat szerelmeseit a
kisvasút egykori telephelyére várták, az egyik
alapítvány szervezésében a
vendégek testközelbôl
nézhettek meg egy mozdonyt, vagy terepasztalon
irányíthatták a vasúti
forgalmat.
A Nyírvidéki Kisvasutat 2009
végén állították le, azóta a fûtôházban állnak a mozdonyok. Most is csak egy gépet

állítottak ki, hogy a látogatók
megnézhessék azt. Így sem
maradtak azonban vonatozás
nélkül a látogatók, a kerti vasúton körözhettek.
A Nyírvidéki Kisvasút napját
az Élô Mini-Világ Alapítvány
szervezte. Ôk évek óta azért
dolgoznak, hogy újraindítsák
a kisvasutat és a nyíregyházi
villamosközlekedést is. Azt
mondják, a kötöttpályás közlekedés amellett, hogy környezetbarát turisztikai célokat
is szolgálhat, amire külföldön
több mûködô példa is van.
A rendezvényen bárki alkalmi forgalmistává válhatott és

terepasztalon irányíthatta a
vonatok közlekedését.

Valódi kuriózumokkal nyit
október 9-én Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond
Színházban a Kaleidoszkóp VersFesztivál, KözépEurópa legnagyobb pódiummûvészeti seregszemléje, ahol egy héten át a nap
minden szakában, valamennyi korosztály megtalálhatja a számára legizgalmasabb programokat.
Színházi, zenei és filmes
csemegék is várják a nézôket a VersFesztiválon.
A programok ajánlóját is
tartalmazó teljes cikk elolvasható a nyiregyhaza.hu
oldal Elsô kézbôl rovatában.
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Közlemények – ajánlók HIRDETÉS

Épül a SpanyolKert
Értékesítési Pont és Bemutató Épület – SpanyolKert
Sales Point – átadására, és
a beruházás elsô ütemének
bejárására került sor Nyíregyházán.
Az épületet dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza Megyei

Jogú Város címzetes fôjegyzôje, illetve Péter Gábor, a
beruházó Volumetric Magyarország Kft. cégvezetôje
adta át.
A város új, életvidám színfoltját biztosító lakóparkba nyílt
hétvége keretében várták az
érdeklôdôket.

Roadshow jövendô
kémikusoknak
Szerdán tartotta a
chemgeneration.com
internetes tudásbázis, hét
állomásból tartó roadshowjának elsô elôadását a
Nyíregyházi Fôiskolán.

Játszva nyerhet...
...aki ellátogat az „Így lesz kerek a világ! Ember és természet harmóniában…”
kampány honlapjára
3 értékes kerékpár, 3 fényképezôgép, 2 sátor és 3 nagy értékû fenntarthatósági ajándékcsomag – ezek közül egy megnyerésére minden esélye megvan azoknak, akik
helyesen töltik ki az „Így lesz kerek a világ! Ember és természet harmóniában…”
kampány internetes fenntarthatósági totóját.
A feladat egyszerû: figyelmesen el kell olvasni a www.igyleszkerekavilag.hu honlapról letölthetô kiadványt, majd ki kell tölteni
a totót. Egy kis ügyességgel a kiadványban
és a honlapon minden választ megtalálnak
az érdeklôdôk, miközben újdonságokat is
megtudhatnak a bennünket körülvevô természeti értékekrôl és arról, hogyan élhetnek a
természeti értékek szempontjából is fenntarthatóbb életet. Érdemes játszani, barátoknak,
családtagoknak is ajánlani!
Nemcsak a honlap tartalmának, hanem a totó
nyerteseinek szánt ajándékoknak is üzenetértéke van: töltsük a természetben hasznosan szabadidônket, járjunk kerékpározni,
kapcsolódjunk ki a helyi természeti környezetben közösségi játékokkal. Vegyük észre
a természet szépségeit, kapjunk el egy-egy
pillanatot változásából, varázsából. A kempingezés és sátrazás a természettel való har12
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monikus együttélés egyik legnagyszerûbb
módja, míg az ajándékcsomagban elhelyezett tárgyak helyben elôállított, természetes
alapanyagú és környezetbarát termékek.

A nyereményjáték 2012. június 1. és 2012.
október 31. között érhetô el, a totót helyesen
kitöltôk között két alkalommal lesz sorsolás: egyszer szeptember végén, egyszer november elején.
A játékban való részvétel alsó korhatára 12
év, a kisorsolt nyereményeket személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával, a
megadott adatok egyezôsége esetén lehet átvenni.

A roadshow-nak az ország hét
legjelentôsebb egyeteme és fôiskolája ad otthont. A cél, hogy az
ifjú kémikusjelöltek ne csak a
virtuális világban, hanem élôben
is megismerkedhessenek az izgalmas kémiakísérletekkel. A kezdeményezést támogatja a Magyar
Kémikusok Egyesülete és a
BASF Hungária Kft. Az országos
programsorozat célja, hogy felkeltse a pályaválasztás elôtt álló
középiskolás fiatalok érdeklôdését a kémia tudományága iránt,
és ezáltal biztosítsa az egyetemi
és fôiskolai szintû utánpótlás
magas szintû oktatását. A
roadshow keretében mintegy
1400 középiskolás diák kísérletezhet egyetemi és fôiskolai laborokban. Az egyesület elnöke,
dr. Liptay György elmondta, hogy
az utóbbi pár évtizedben pénzhiány miatt nem igazán van lehetôsége a középiskolásoknak arra,
hogy a tanult kísérleteket saját
szemükkel is láthassák. Ez a
roadshow azért jött létre, hogy
ezzel segítsék azokat a fiatalokat,
akik szeretnének a kémia területén továbbtanulni.

Érdekességek AKTUÁLIS
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Felújították a Júlia fürdôt
Megújult a Júlia fürdô, a
több mint negyvenéves
uszoda a másfél hónapos
felújítás után szombaton
nyitotta meg újra kapuit.
Már a Malom utcai bejárathoz érve szembetûnô, hogy
megújult a Júlia fürdô. Megszépült az épület, amely elôtt
a növényeket is kicserélték és
barátságosabb, divatosabb
színt kaptak a fogadótér falai. Az elmúlt másfél hónap
alatt számos látványos és kevésbé szembetûnô rekonst-

rukció zajlott a fürdô falai
között. Felújították a termálkutat, az elöregedett szerkezet 170 liter vizet adott már
csak percenként a korábbi
600 liter helyett. Kicserélték
a csöveket és a szûrôket, és
korszerû, úgynevezett frekvenciaváltós szivattyút helyeztek üzembe. A 25 méteres medence is új hôcserélôt
kapott, de a világítást és a
csempeburkolatot is felújították. Valamint megújult a közkedvelt szaunavilág is. A beruházásra 45 millió forintot

költöttek. A gépészeti és esztétikai javításokkal egy komfortosabb létesítmény várja a
fürdôzôket.
A tervek szerint, a nyári rekonstrukcióval nem zárult le
a fürdô felújítása, pályázati
forrásból újabb fejlesztéseket
szeretnének elvégezni.

A gépészeti és
esztétikai javításokkal egy komfortosabb létesítmény várja a
fürdôzôket.

MEGHÍVÓ
A Jósavárosi Értelmiségi Egyesület, a Jósavárosi Görög Katolikus
Egyházközség, a Kelet-Magyarországi Fiatalokért Alapítvány
– Civil Információs Centrum, az Elsô Nyírségi Fejlesztési Társaság –
Nyírségi Civilház, a Szent Imre Katolikus Alapítvány, a Nyíregyházi
Görög Katolikus Ifjúsági Egyesület, a Tégy a Jövôért Egyesület és a
Nyíregyházi Fôiskola Agrár és Molekuláris Kutató és Szolgáltató Intézet
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
IX. NYÍRSÉGI CSALÁD- ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI NAPJÁRA
A nap mottója: „GENERÁCIÓK TALÁLKOZÁSA”
Ideje: 2012. szeptember 22. (szombat) 10 óra
A rendezvény helye: Jósavárosi Görög Katolikus Egyházközség
közösségi háza és templomkertje, Nyíregyháza, Korányi F. u. 15.
TERVEZETT PROGRAM:
10.00 Megnyitó
10.25 Tájékoztató egy kiemelkedô fontosságú civil kezdeményezésrôl,
Dr. Szilassy Géza osztályvezetô fôorvos, Periférián Alapítvány elnöke, a rendezvény védnöke
10.35 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs Centrum bemutatása, Kiss András operatív igazgató
10.45 A kormány népjóléti intézkedései, dr. Nagy Kálmán országgyûlési
képviselô, az Egészségügyi Bizottság tagja
11.15 SZÜNET
11.30 Az élet molekulái, dr. Máthé Endre, Nyíregyházi Fôiskola AMKKSZI
11.50 A hit szerepe a család lelki egészségének fenntartásában címmel tart
elôadást Kósa László, Sóstó-sóstóhegyi református lelkész
Termékbemutató és kóstoló a Nobilis Zrt. és a Nyíregyházi Fôiskola Agrár
és Molekuláris Kutató Intézet által elôállított egészséges életmódot szolgáló termékeibôl.
A gyerekekkel külön szakképzett óvónôk és tanítók foglalkoznak.
További információk: Jósavárosi Értelmiségi Egyesület, 06-30/365-6338
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SPORT

Kezdôdik a kézilabda-bajnokság Siker Varsóban
Az NYKSK-Nyír-Komplett Békésen rajtol, ahol tíz éve nem nyert
Sok minden megváltozott a
nyíregyházi férfi kézilabdacsapat körül az elmúlt
fél évben. Januárban még
az is kérdéses volt, lesz-e
egyáltalán csapat, mely
befejezi a bajnokságot,
most pedig sokan azt
mondják, akár a dobogó is
elérhetô. A keret alaposan
megerôsödött a nyári
szünetben, így mindenki
optimista a kezdôdô szezon
elôtt.
Héthetes felkészülés után
szombaton megkezdi szereplését az NB
I/B-s kézilabda-bajnokságban
az
NYKSK-Nyír-Komplett. A
csapat számos elôkészületi
meccset játszott, ahol jól teljesített, így a vezetôség bizakodó.
– Amikor átvettük a csapatot,
volt olyan edzés, melyen csak
5-6 játékos volt – mondta Varga Zsolt ügyvezetô. – Azóta
sikerült elérnünk, hogy néhányan maguktól jelezték, szeretnének nálunk játszani, mert
látják, hogy rendezôdtek a kö-

rülmények. Mi azonban tartjuk magunkat ahhoz, hogy
nagyrészt helyi kötôdésû kézilabdázók alkossák a keretet.
A nyári szünetben is – leszámítva a három fiatal gyöngyösi játékost – olyanok érkeztek,
akik játszottak már Nyíregyházán. Bécsi János nagy segítség lehet, hiszen ô az utánpótlás-nevelésben is dolgozik
majd. Varga Lászlót sem kell
bemutatni, ô a mezôny egyik
leggólerôsebb játékosa. Három jó kapusunk van, és a tavasszal már Nyíregyházán játszók is sokat erôsödtek. Saj-

nos a riválisok is jól igazoltak,
így az elmúlt évek egyik legizgalmasabb szezonja elé nézünk. A Mezôkövesd, a Békés,
a Törökszentmiklós, az Eger és
a Balmazújváros is esélyes a
dobogóra, így célként a 4–6.
helyet tûztük ki, de titkon reménykedünk ennél jobb eredményben. Sajnos a sorsolásunk
nem túl jó, hiszen épp Békésen
kezdünk, majd jön a Törökszentmiklós és megyünk Hajdúböszörménybe. Nehéz
meccsek lesznek, de felkészülten várjuk a rajtot.

szeptember 22. Békés–Nyíregyháza
szeptember 30. Nyíregyháza–Törökszentmiklós
október 6. Hajdúböszörmény–Nyíregyháza
október 14. Nyíregyháza–Mizse KC
október 20. Gödöllô–Nyíregyháza
október 28. Nyíregyháza–Balassagyarmat
november 4. Eger–Nyíregyháza
november 9. Nyíregyháza–Ózd
november 16. Balmazújváros–Nyíregyháza
november 23. Nyíregyháza–Hajdúnánás
december 1. Mezôkövesd–Nyíregyháza

Történelmi ezüstérmet
szerzett a Nôi Amatôrlovas
Európa-bajnokságon
Bihari Alexandra. A
nyíregyházi versenyzô
ezzel a legjobb magyar
eredményt érte el az EB
több mint húszéves történetében.
Bihari Alexandra egy éve
amatôr champion lett, és a
Nyírségi Vágtán szerzett
ezüstérmet. A mindössze 19
éves lány – aki most kezdi
egyetemi tanulmányait –
azonnal berobbant az élvonalba, és mint a legjobb formában lévô magyar lovas indulhatott a Nôi Amatôrlovas Európa-bajnokságon, melyet
Budapesten és Pozsonyban
rendeztek. Alexandra már az
elsô versenynapon 26 pontot
szerzett egy harmadik és egy
hatodik hellyel, majd a második napon egyszer második,
egyszer pedig harmadik lett.
Mindezt különbözô lovakkal
érte el, melyeket sorsoltak
számukra. A nagy rivális francia Barbara Guenet végül
mindössze 4 ponttal elôzte
meg a nyíregyházi lovast, aki
70 ponttal a második lett,
megszerezve ezzel az elsô
magyar érmet a torna több
mint két évtizedes történetében.
14
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A Varsóban megrendezett VII. Nemzetközi Gyermek Atlétikai Bajnokságon Leveleki Bence Miklós a 2000-es korosztályban, 1000 méteres síkfutásban képviselte hazánkat,
ahol aranyérmet szerzett. Az országos bajnokság legjobb
eredményeit produkáló atlétákból összeállított válogatott
is elsô lett a nyolc nemzet három korosztályát felvonultató,
36 versenyszámból álló versenyen. Bence beszámolója szerint azért is volt nagyon hangos a siker, mert a közel egy
évtizedes múltra visszatekintô versenyen válogatottunk eddig többször is „csak” a dobogó második fokára állhatott.
Bencére nagyon büszke felkészítô edzôje, Bakosiné Senci
Erika, hiszen alig egy éve fedezte fel ôt egy iskolák közötti versenyen.
Az elmúlt egy év lelkiismeretes edzésmunkája több éremhez és a válogatottsághoz juttatta a Nyíregyházi Fôiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskolában nagyon jó tanulmányi eredményeket is produkáló Bencét.
A jelentôs külsôségekkel megrendezett verseny kiegészítô programjaként Varsó városának megismerése, a sportolók varsói magyar nagykövetségen való fogadása is szerepelt.

Az NYKSK-Nyír-Komplett bajnoki menetrendje:

Történelmi ezüst az EB-n

Az augusztusi ifjúsági, junior és utánpótlás magyar
bajnokság érmei után újabb nagyszerû eredménnyel
bôvült a Nyírsuli atlétáinak sikerlistája. Ezúttal
Lengyelország volt a helyszín.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00: Spartacus–Vasas labdarúgó-mérkôzés közvetítése

129 kilométer megállás nélkül

– Elégedett vagyok, hiszen a
sorsolás is jól alakult – mondta Bihari Alexandra. – A pozsonyi napot az ötödik helyen
kezdtem, és az utolsó futamban gyôzelmi esélyem is volt,
amivel az összetett elsô hely
is meglett volna. A visszamázsálás után azonban már nem
voltam szomorú, mivel nagyon erôs mezônyben értem
el ezt a szép eredményt, ráadásul elsô magyarként. Eddig nagyon jó évem van, szerencsére sérülés sem hátráltat,
így most az a célkitûzés, hogy
megvédjem a tavalyi champion címet.

Tihor Csaba igazi megszállott. A nyíregyházi hosszútávfutó számos
ultramaratonit teljesített
már, legutóbb azonban
pályafutása egyik legnagyobb sikerét érte el azzal,
hogy második lett a
Balatonalmádiban rendezett 12 órás Országos
Bajnokságon. 129 kilométert futott, megállás nélkül.
– Elfáradt?
– El. De már volt idôm kipihenni magam, és készülök a
következô versenyekre. Majd
novemberben állok le egy kicsit.
– Hogy készül fel az ember
egy ekkora távra?
– Sok futással. De komolyra
fordítva a szót, heti hat alkalommal edzek, különbözô távokon. Nekem az elsô versenyem 10 kilométer volt a Michelin futáson, azóta kicsit
nôtt a táv.
– Most éppen 129 kilométert
teljesített, amivel második
lett. Mindössze egy kilomé-

terrel kapott ki. Bosszantó ez
ilyenkor?
– Szoros volt, de én inkább
boldog voltam, hogy teljesítettem a versenyt. Nekem is
volt 9 óra körül egy holtpontom, amikor arra gondoltam,
hogy nem fog menni. De aztán átlendültem ezen, és sikerült végigfutnom.
– Az embernek azért vannak
szükségletei a 12 óra alatt.
Hogy lehet ezt megoldani

menet közben?
– Egyrészt futás közben nem
éhezem meg. Persze mindenképp kell enni, mert egyébként
nem bírnám végig, de ezt én
menet közben megoldottam,
mint ahogy az ivást is. Volt, aki
megállt, pihent kicsit, sétált, de
jó eredményt csak úgy lehet
elérni, ha végig fut az ember.
Én ezt tettem, és ennek köszönhetô a második hely.
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Programajánló SZABADIDÕ

Programok
95 éves lesz a Zrínyi! Ebbôl az
alkalomból egész éves programsorozatot terveznek, melynek része a 2012. szeptember 22-ei
öregdiák találkozó, illetve az iskolatörténeti kiállítás is. Kérik,
hogy akinek Zrínyihez kapcsolódó tárgya, érdekes fényképe, emléklapja van, vigye be az iskola
titkárságára! Részletes információ a www.zrinyinyh.hu honlapon.
Sediánszky Nóra: Kishercegek,
katonák címû elôadásához keres
táncosokat és gyerekszereplôket
a Móricz Zsigmond Színház!
Táncosok, és 8–10 év közötti kisfiúk jelentkezését várják a
level@moriczszinhaz.hu emailre. Jelentkezési határidô:
2012. szeptember 21. 10 óra.
2012. szeptember 21-én 15.00
órától táncos válogatás, 16.30
órától gyerekszereplô-válogatás.

Gyülekezés a Móricz Zsigmond
Színház portáján. A darab bemutatója: 2012. október 20.
Szeptember 20-án nyílt meg a
város legújabb galériája az Egyház köz 7. szám alatt, az
Orémusz Galéria kiállító- és
mûterem. Az ünnepélyes megnyitóra mindenkit szeretettel
vár szeptember 28-án 17 órára
Orémusz József, kárpátaljainyíregyházi festô.
Valódi kuriózumokkal nyit október 9-én Nyíregyházán, a
Móricz Zsigmond Színházban
a Kaleidoszkóp VersFesztivál,
Közép-Európa legnagyobb
pódiummûvészeti seregszemléje, ahol egy héten át, a nap
minden szakában valamennyi
korosztály megtalálhatja a
számára legizgalmasabb programokat.

A Filharmónia Kelet-Magyarország a 2012/2013-as évadban is
várja az érdeklôdôket hangversenyeire. A hangversenyek Nyíregyházán este 7 órakor kezdôdnek a Kodály-teremben (Vay
Ádám krt. 18.). További információk a www.filharmonia.hu
weboldalon. Az évadnyitó
hangversenyt 2012. október 9én rendezik, amikor Orosz estre várja az érdeklôdôket a Miskolci Szimfonikus Zenekar.

Váci Mihály Kulturális Központ
Programjai
Szeptember 22.
Szeptember 22. 19.00 óra
Szeptember 28–29.
Október 8. 19.00 óra

Toros Napok Felsôsimán
Magyar Nóta Est
Magyar Népmese Napok
Zorán koncert

A Krúdy Gyula Art Mozi

Közbiztonsági családi nap
Szeptember 29-én, szombaton 9-tôl 15 óráig közbiztonsági
családi napot rendeznek az Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona
Szabó Lôrinc Tagintézményének udvarán (Sóstóhegy, Igrice
u. 6.). A rendezvényen mini-KRESZ versenyt tartanak az óvodásoknak, valamint kerékpáros ügyességi versenyt az iskolások és a családok részére. Lesz még többek között tûzoltó-,
katasztrófavédelmi bemutató, motorkerékpár- és ittassági szimulátor, környezettudatos játékok, véradás, cukor-, testzsír-,
testsúly-, testvíz-, vérnyomásmérés, ugrálóvár, arc- és hennafestés, kirakodóvásár, valamint fôzôversenyt is rendeznek.

Nyíregyháza, Országzászló tér 8. IV. emelet
Telefon: 42/506-342
http://krudyart.egzinet.hu

2012. szeptember 21–28. közötti mûsora
Szeptember 29–30-án (szombat, vasárnap) 15.00 órától
MAGYAR NÉPMESÉK rajzfilmsorozat
Szeptember 20–26. (csütörtök–szerda) 18.00 órától az
ÜVÖLTÔ SZELEK címû angol romantikus filmdráma
Szeptember 20–26. (csütörtök–szerda) 20.00 órától a NYITOTT AJTÓK, ABLAKOK címû argentin-svájci filmvígjáték
Szeptember 21–23. (péntek–vasárnap) 16.00 órától a MEN
IN BLACK – SÖTÉT ZSARUK 3. címû szinkronizált amerikai akció-vígjáték
Szeptember 27–október 3. (csütörtök–szerda) 18.00 órától a MICHAEL címû osztrák filmdráma
Szeptember 27–október 3. (csütörtök–szerda) 20.00 órától a LAZHAR TANÁR ÚR címû kanadai filmdráma

Szeptemberben keddenként a belépôjegy 500 Ft

Toros Napok Felsôsimán

Mesél az egész város

Fórum a Sóstóierdô jövôjérôl

2012. szeptember 28-29-én
(pénteken és szombaton) a
Váci Mihály Kulturális
Központ, valamint a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár közösen rendezi
meg a Magyar Népmese
Napokat. A szervezôk az
olvasás fontosságára, a
magyar kultúra kincseinek
megôrzésére, mindennapi
ápolásának fontosságára
szeretnék felhívni a figyelmet.

A NYÍRERDÔ Nyírségi Erdészeti Zrt., valamint az Emisszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület a
nyíregyházi Sóstói-erdô jövôjének átgondolását célzó lakossági fórumot szervez szeptember 26-án 17 órától, az
Ózon Panzióban (Nyíregyháza, Csaló köz 2. ). A szervezôk a fórummal teret kívánnak adni ahhoz, hogy a Nyíregyháza egyedülálló értékét
képviselô Sóstói-erdôvel foglalkozó felelôs szervezetek, illetve az érdeklôdô városlakók
egy építô jellegû megbeszélésen ismerjék meg egymás elképzeléseit, elvárásait az erdô
jövôjével kapcsolatban.

Mesebirodalommá változik két
napra Nyíregyháza, hogy a kicsiket és nagyokat egyaránt elrepítsék a magyar népmese csodálatos világába. A rendezvény
helyszínein egész napos meseolvasással, egyedülálló kiállításokkal, bábelôadásokkal, rajzfilmvetítéssel várják majd az érdeklôdôket.

Különleges kiállítás és
„mesemaraton”
Elôször kap országos nyilvánosságot a Kecskeméti Rajzfilmstúdió kiállítása a nyíregyházi Városi Galériában. A látogatók a Magyar népmesék rajzfilmsorozat legemlékezetesebb
figuráival és jeleneteivel találkozhatnak egy egyedülálló, eddig soha nem látott, 45 képbôl
álló összeállítás keretében. Pénteken a Váci Mihály Kulturális
Központban 16 óráig az iskolásoké lesz a fôszerep. Utánuk
azonban bárki, aki kedvet érez
hozzá, kipróbálhatja milyen érzés a „világot jelentô deszkákon” felolvasni, vagy elmondani egy magyar népmesét. Igazi
csemegére számíthatnak azon-

Óriási érdeklôdés övezi a szeptember 28-ai 11 órás „maratoni” meseolvasást. Az eseményre eddig közel ötezer fôt regisztráltak. Amennyiben Ön is szeretne magyar népmesét olvasni,
illetve szervezett csoportos formában részt venni a rendezvényen, az alábbi elérhetôségen jelezheti elôre részvételi szándékát: Váci Mihály Kulturális Központ, telefonon a 42/411822-es számon, vagy a media@vacimuv.hu e-mail címen.
ban azok is, akik csak arra vágynak, hogy a munka fáradalmait
kipihenve a közönség soraiban
foglaljanak helyet. A délutáni
órákban ugyanis Kóka Rozália
népdal- és népmesegyûjtô, a
népmûvészet mestere tiszteli
meg a rendezvényt jelenlétével,
valamint ízesen elôadott székely meséivel. 18 órától helyi
közéleti emberek, színészek, orvosok, sportolók, zenészek hozzák el kedvenc meséiket is a
nyíregyháziaknak. Ezen a napon az óvodások vehetik birtokba a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtárat, ahol számos meglepetés (különleges
foglalkozású emberek) és persze egész nap meseolvasás várja ôket. 10 órától pedig Budai
Ilona népdalénekes mesél majd
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Szombaton is „mesés” programok,
ingyenes mozival fûszerezve
Szeptember 29-én a Váci Mihály Kulturális Központban és környékén családi programokkal várják a kikapcsolódni vágyókat.
Mesejáték, bábelôadások, zene, tánc, valamint kézmûves foglalkozások gazdagítják ezt a napot. S ha ez még mindig nem lenne
elég, szeptember 29-30-án (szombaton és vasárnap) 15 órától a
Krúdy Gyula Art Moziban ingyenes rajzfilmvetítéssel kedveskednek mindazoknak, akik szeretik a magyar népmesék világát.

Szeptember 22-én, szombaton délután Toros Napokra várják
az érdeklôdôket a Felsôsimai Közmûvelôdési Színtéren (Nyíregyháza, Furulya utca 37.). A programok 13 órakor kezdôdnek a Tai-Qi Boxing Harcmûvészeti Egyesület bemutatójával,
majd a Hang-Szín Tanoda musicaljét tekinthetik meg az érdeklôdôk. Lesz még Zumba bemutató, a Street Dance School
Hip-Hop és az Ab Ovo Crew break bemutatót tart, illetve mûsort ad a Három Királyfi Nagycsaládos Egyesület. Színpadra
lép Roberto, a mulatós masszôr, a „Napfény Leányai” hastánccsoport, valamint az Eastern Eagles Line Dance Club egy western táncelôadással. Az est Kovács Viktória fellépésével zárul.

Bábfoglalkozásokra várnak minden érdeklôdôt a
Váci Mihály Kulturális
Központban. A résztvevôk
elsajátíthatják a bábkészítés alapjait, megismerhetik
a bábtörténelmet, valamint
beszédtechnikai, szituációs
és helyzetgyakorlatokon
vehetnek részt. Jelentkezni folyamatosan lehet.
További információk a
42/411-822-es telefonszámon, valamint a www.
vacimuv.hu weboldalon.

2012. szeptember 21.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

– Most közli a csoporttal, hogy csõdbe
ment az...

Rejtvény
A rejtvény megfejtését szeptember 26., 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. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Szatmári Miklós (Nyh., Számadó u. 6.).

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
Szeptember 21. –
Máté, Mirella
Szeptember 22. –
Móric, Írisz
Szeptember 23. –
Tekla, Líviusz
Szeptember 24. –
Gellért, Mercédesz
Szeptember 25. –
Eufrozina, Kende
Szeptember 26. –
Jusztina, Pál
Szeptember 27. –
Adalbert, Döme

Köszi
Móricka, megnéznéd
mennyi mustár van még
a tubusban? – kérdezi a
vacsorát készítô mama.
Néhány perc múlva jön
a válasz:
– A konyhaajtótól a fürdôkádig ér.
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Események – programok – érdekességek

HIRDETÉS

Kutatók Éjszakája a
Nyíregyházi Fôiskolán
Szeptember negyedik
péntek éjszakája idén is a
szenvedélyesen kíváncsiaké! Végre újra kinyílnak a
laborajtók, a kutatók ismét
kibújnak fehér köpenyükbôl, és hétköznapi nyelven
mutatják be a tudományt.
Szeptember 28-án, a Kutatók
Éjszakáján kicsik és nagyok
személyesen találkozhatnak a
kutatókkal, kipróbálhatják
eszközeiket, találmányaikat,
megismerhetik a munkájukat
elôadások, vetélkedôk, kiállítások és tudományos-szórakoztató programok keretében.
A Nyíregyházi Fôiskola 30
helyszínen több mint 40 programmal, köztük érdekes elôadásokkal, látványos kísérletekkel, laborbemutatókkal,
egészségdiagnosztikai programokkal várja az érdeklôdôket.
A kutatók a tudomány csodái
mögött álló hétköznapi emberek – ezt hivatott népszerûsíteni 2012. szeptember 28-án a
Kutatók Éjszakája, melynek
országos programsorozatán
idén is bepillanthatunk szinte
minden tudományág „kulisszái” mögé.

Ez nem az unalmas elôadások
estéje, ezek a programok a kutatókat és életpályájukat, a tudományos módszereket és
eredményeket a laikusok számára is érthetô és élvezhetô
formában, interaktív módon,
néhol játékos formában mutatják be az érdeklôdôknek.
Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló Kutatók
Éjszakája Európa-szerte
már hetedik esztendeje méltán népszerû tudományos
fesztivál, elsôsorban a pályaválasztás elôtt álló fiatalokat
szólítja meg.
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a Kutatók Éjszakája
2012-es programjaira a Nyíregyházi Fôiskolán, melynek
sokszínû rendezvénye minden korosztály számára tartogat érdekességet. Lesznek érdekes kísérletek, bepillantást
nyerhetünk a robotok világába, csakúgy, mint a madarak
életébe. Megismerkedhetünk
a játékprogramok készítésének eszközeivel és a magyar
nyelv leleményeivel, a botanikus kert csodái pedig a
„holdvirágos” éjszakán is elbûvölik a látogatókat.
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