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Tömbkórház
Augusztus végén aláírták a Jósa András Tömbkórház kivitelezési
munkálatairól szóló szerzôdést, amelynek másnapján megkezdôdött az
építkezés az egészségügyi intézmény területén.
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Búcsú a balesetveszélyes növényektõl
Ahogy arról elôzô lapszámunkban írtunk, a városgondnok felé számtalan jelzés érkezik, hogy elöregedett fák, elszáradt faágak, elburjánzott
növényi gyökerek veszélyeztetik a nyíregyháziak testi épségét.

XX. évfolyam,
31. szám
2013. szeptember 20.

Új utakon

:

mától csak digitálisan!
Az országos digitális átállás idôrendjéhez igazodva, a keleti
régióban az elsôk között tette meg a szükséges lépéseket a
Nyíregyházi Televízió. Így mától, szeptember 20-ától már csak
digitálisan érhetô el az NYTV adása. Akik kábelen televízióznak, semmi dolguk nincs, akik viszont eddig antenna segítségével érték el mûsorunkat, van minimális tennivalójuk, ha látni szeretnék adásunkat – s majd a többi országos csatornáét is.

Mit kell tenni?
A digitális átállás ugyanis azokat érinti elsôsorban, akik „éteren” keresztül televízióznak. Az átállás végsô, országos dátuma október 31., ezt követôen egyetlen földi sugárzású csatorna mûsorát sem láthatják majd azok, akik még tetô- vagy szobaantenna segítségével a hagyományos, úgynevezett analóg
módon tévéznek. Szó szerint elsötétül a képernyô, addig, amíg
nem szerzik be a televízióhoz csatlakoztatható jelátalakító készüléket (ez az úgynevezett set-top-box), melynek segítségével továbbra is fogható az adás – immár digitálisan, jobb minôségben. A másik megoldás: olyan új típusú tévékészülék
beszerzése, amely a megfelelô vevôegységet már beépítve tartalmazza. (Tegyük hozzá: a vételi viszonyok esetleg szükségessé tehetik új antenna vásárlását és csatlakoztatását is. Folytatás a 4. oldalon.)

Nemzeti Gyógyhely lett Sóstógyógyfürdô
A tavaly kezdôdött minôsítési eljárás eredményeként
Sóstógyógyfürdô tizenhatodikként az országban a
Nemzeti Gyógyhelyek
sorába léphetett.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Egy évvel ezelôtt döntött
Nyíregyháza képviselô-testülete arról, hogy Sóstógyógyfürdô gyógyhellyé minôsítési folyamatát elindítja. Ehhez
azonban önmagában nem elegendô az a tény, hogy a sóstói
termálkutakból immár – szintén a jelenlegi vezetés erôfeszítéseinek eredményeként –
igazoltan gyógyvíz tör fel.
Számos tényezô együttállása
kellett ahhoz, hogy gyógyhellyé válhattunk. Többek
között – a minôsítési eljárás
során – vizsgálták az év minden szakában a levegôminô-

ségi adatokat, a szakértôk
helyszíni szemlét tartottak,
megnézték a gyógyhely magterületét és a védôterületét,
valamint megvizsgálták, hogy
a dokumentumokban szereplô korábbi szakértôi vélemények mennyire fedik a valóságot. Ezeknek az eredményeknek a tükrében – Sóstógyógyfürdô egy jól körülhatárolható területét – az Országos Tisztiorvosi Hivatal
gyógyhellyé minôsítette nemrégiben. Az errôl szóló hivatalos bejelentésre lapzártánkat
követôen került sor a városházán.

Gazdasági elônyt is jelent
A mintegy másfél éves munkát követôen elért minôsítések városmarketing és településfejlesztés szempontjából új
távlatot nyitnak meg a város

elôtt. Sóstógyógyfürdô gyógyhellyé minôsítése gazdasági
szempontból is fontos Nyíregyházának. Az idei évtôl
ugyanis német, angol és dán
páciensek is igénybe vehetik

a magyar gyógyászati infrastruktúrát, feltéve, ha ilyen a
hazájukban nincsen, vagy
csak drágábban alakítható ki.
Mivel a magyar gyógyvizek
páratlanok a világon, így nagy

eséllyel nôhet meg a kereslet
a magyar gyógyszolgáltatások iránt. Emellett a Nemzeti
Gyógyhelyeken mûködô turisztikai menedzsmentek
több forrásra pályázhatnak és

az itt mûködô vállalkozások
számára is haszonnal kecsegtet a cím megszerzése. (Részletesen következô számunkban szólunk a komoly eredményrôl.)

Napról napra
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A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. szeptember 13.
péntek

Rövidesen megkezdôdik a
Bujtosi Szabadidô Csarnok felújítása. Elsô körben
a parkettát cserélik ki. A
munkálatok a tervek
szerint november közepéig
tartanak majd, és 100
millió forintba kerülnek.

38 év után ismét látható az ásványkiállítás a Jósa András Múzeumban. A különleges kôzeteken kívül az „In memoriam
Molnár Mátyás” kiállításon a Vay Ádám
Múzeum képzômûvészeti gyûjteményébôl láthatnak válogatást a mûvészetek
kedvelôi.

2013. szeptember 14.
szombat
„A tökéletesebb kapcsolatért együtt” –
címmel író-olvasó találkozóra várták a
házaspárokat a Jósavárosi Mûvelôdési
Házban. Bemutatták Ferenczik Adrienne
Incognito címû regényét. A résztvevôk a
házasságról, a családról és a párkapcsolatokról az írónôvel és Dibáczy Zsuzsa
pszichológussal beszélgethettek.

2013. szeptember 14.
szombat
Az ország számos pontján hulladékmentesítették a közterületeket a Te szedd! akció keretében. Nyíregyházán többek között a Polgármesteri Hivatal, a Kormányhivatal dolgozói, polgárôrök, városi cégek
csapatai, valamint civilek csatlakoztak az
akcióhoz.

A változékony idôjárás ellenére közel
kétszázan látogattak ki a rozsréti Családi
Napra a Három Királyfi Nagycsaládos
Egyesület szervezésében. Mindenki
megtalálta a számára érdekes elfoglaltságot, hiszen kézmûves foglalkozások,
tûzoltóbemutató, rendôrségi bemutató
szórakoztatta a résztvevôket.

2013. szeptember 15.
vasárnap

2013. szeptember 15.
vasárnap
A Fölszállott a páva 2014 területi válogatóval egy idôben a Színpadon innen és túl
címmel fotókiállítás nyílt a Városi Galériában, Farkas József, a Hagyományok Háza
Páva Irodájának vezetôjének fotóiból. A
tárlatot dr. Kovács Ferenc polgármester
nyitotta meg.
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Magyar–német válogatott kézilabdameccs, Tenisz Davis
Kupa, Kosárlabda All Star
Gála. Csak néhány esemény
azok közül, melyeket az elmúlt két évben Nyíregyházán
rendeztek. A Bujtosi Szabadidô Csarnok borítása már akkor sem volt ideális, ezért a
város vezetése úgy döntött,
lecseréli a parkettát. A közel
100 millió forintos beruházás
30 százaléka saját erô, a többit TAO-s pályázatból finanszírozzák. – Nyáron vettük át

Szeptember 21-22-én megnyílnak a Városháza kapui
az érdeklôdôk elôtt. Nyíregyháza idén újból csatlakozott a Kulturális Örökség Napjai rendezvényhez,
a „Nyitott Városháza”
programmal. A vendégeket
elôzetes regisztráció alapján dr. Kovács Ferenc polgármester, Kósa Tímea és
Jászai Menyhért alpolgármesterek, valamint dr.
Szemán Sándor címzetes
fôjegyzô kalauzolja.

Útfelújítások

Nyíregyháza adott otthont a Fölszállott a
páva 2014 elnevezésû tehetségkutató verseny nyolcadik válogatójának a Váci Mihály Kulturális Központban. A közönség
és a zsûri 43 produkciót láthatott, a néptáncosok, népdalénekesek és népzenészek
az észak- és közép-magyarországi régiókból, valamint a határon túlról érkeztek.

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
szervezésében, nagy érdeklôdés mellett
mutatták be Nyíregyházán Klein Éva Vannak még tanúk címû interjúkötetét. A
könyv 20 visszaemlékezést tartalmaz,
melyben a Vészkorszak túlélôinek személyes élményeivel idézi fel a kor történetét.

SZERZÔ: DANKÓ LÁSZLÓ

Nyitott
Városháza
2013. szeptember 14.
szombat

2013. szeptember 16.
hétfõ

Meccsszünet novemberig

Folytatódnak a szennyvízberuházáshoz kapcsolódó
helyreállítási munkálatok.
Összesen 30 kilométer út
kap új aszfaltszônyeget,
ebbôl több mint 10 kilométer már elkészült. A korábban zúzottkôvel burkolt utcákat is eredeti állapotukba
állítják vissza. A város az
utak burkolására 500 millió
forintot költ, és a sávos
helyreállítás helyett a teljes
szélesség új aszfaltot kap.
Jól haladnak a szennyvízbekötések is. Több mint 300
lakás csatlakozhat a szennyvíz-hálózathoz, és a következô napokban folyamatosan zajlanak majd az élôrekötések.
Szeptember 20–28. között
az alábbi utcákon zajlanak
majd a helyreállítási munkák: Bogyó u., Napsugár
u., Móra F. u., Tujafa u.,
Platán u., Tiszafa u., Ezüstfenyô u., Hadobás sor, Bozót u., Salamonbokori út,
Vargabokori út.
Kérik a lakosság megértését és türelmét.

a Bujtosi Szabadidô Csarnokot, és már megkezdôdik a
felújítás. November 16-án egy
kosárlabda-mérkôzés lesz az
elsô, ahol már az új parkettán
lépnek pályára a csapatok. A
tervek szerint a legmodernebb
burkolatot kapja a létesítmény
– mondta dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere.
Vasárnap a kézilabdacsapat

lép pályára utoljára a Bujtosi
Szabadidô Csarnokban, utána
elkezdôdnek a munkák. A tervek szerint tavasszal sikeres
pályázat esetén nyílászárókat,
kosárpalánkokat cserélnek, a
küzdôtéren függönyök segítségével három pályát alakítanak ki keresztben, így egyszerre több edzést is lehet
majd tartani.

Új híd a közlekedôknek

Átadták a közlekedôknek a Nyíregyháza–Nyírszôlôs közötti
hidat. Az Ér-patak felett egy teljesen új hidat építtetett a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. A beruházás összköltsége
76 millió forint, amely teljes mértékben hazai forrás volt.

Megújult játszóterek

Befejezôdött a Bujtosi városligetben, illetve az Alma utcán
található játszóterek rekonstrukciója

A napokban elkészült a Bujtoson a játszótér felújítása és
számos újdonság is várja az ide
érkezô csöppségeket. A
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai kihelyeztek egy négytornyú, többfunkciós várat a
kisebbek nagy örömére. Ezen
kívül új mérleghintával, valamint a gyermekek egyensúlyérzékét fejlesztô faragott kígyó
játékkal is bôvült a szabadidô-

park. A ligetben szabadtéri
kondieszközöket is felállítottak a sportolni vágyóknak.
Az Alma utcán egy új háromtornyú várral bôvült a játszótér, mely a korábbi, balesetveszélyessé vált játékot váltotta fel.
2013-ban a NYÍRVV Nonprofit Kft. több mint 45 millió forintot fordít a település
játszótereire.
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Tömbkórház – már bontják a régi épületeket
Augusztus végén aláírták a Jósa András Tömbkórház
kivitelezési munkálatairól szóló szerzôdést, amelynek
másnapján megkezdôdött az építkezés az egészségügyi
intézmény területén. 2014 decemberére így megvalósulhat az a betegbarát fejlesztés, amely felváltja a jelenleg
szétszórt, pavilonrendszerû épületekben történô gyógyítást és lerövidülnek a betegutak is. A 14 és fél milliárd
forintból megvalósuló beruházás során az épületek
mellett új, korszerû gépek és eszközök is segítik majd a
gyógyítómunkát.
Bontják a régi belgyógyászat
épületét a Jósa András Oktatókórházban, amint képünkön
is látható. A munkálatok a
tömbkórház-projekt részeként
zajlanak. Összesen több mint
15 ezer négyzetméternyi területen hét régi, elavult és korszerûtlen épület fejezi be földi pályafutását.
A Pólus-program segítségével
olyan kórház fejlesztése a cél,
amely kiemelkedô minôségben és hatékonyan biztosítja
a megyében élô emberek

nak. Nemcsak új épületek várják majd a betegeket, de korszerû mûszerparkot is kap a Jósa
András Oktatókórház. Kun József projektvezetô – a kórház vezetésével egyetértésben – a beruházással kapcsolatban emelt
ki néhány fontos elemet a Nyíregyházi Napló olvasói számára.

Megújuló
mûszerpark
– Fantasztikus dolog elôtt áll
az intézmény a Tömbkórház

Változó rend
A bontás miatt változott a forgalmi rend is, és a betegek
ellátásának helyében is történtek átszervezések. A kórházba érkezôket információs és útbaigazító táblák tájékoztatják, hiszen a Jósa András Oktatókórház mintegy
kétharmadát érintik az építkezési munkálatok.
egészségügyi ellátását. A 14
és fél milliárd forintból megvalósuló beruházáshoz egy
2012 novemberében megjelent kormányhatározat 2,1
milliárd forintos többletforrást is biztosított.
Az onkológia mellett a gyermekgyógyászati centrumot, valamint a belgyógyászati részleget fejlesztik a projektben, a tervek szerint a három új tömbben
2014 végén már gyógyítani fog-

projekt megvalósulásával, hiszen nemcsak egy komplex,
új épületegyüttes létesül, hanem a kórház mûszerezettségének 38 százaléka is meg fog
újulni. Többek között az MR-,
a CT-vizsgálatokra alkalmas
gépek, és a nemrégiben meghibásodott onkológiai tervezô
rendszer is – ebbôl már jól érzékelhetô a beruházás volumene. A felszerelések összértéke meghaladja a hárommilliárd forintot.

Építés elôtti bontás
– A régi belgyógyászati épület ma szinte egy katasztrófa
helyszínére hasonlít. Ez a
Tömbkórház projekt szempontjából viszont biztató, hiszen már látszik, hogy végre
elkezdôdött a tényleges munka. Augusztus 22-én az ünnepélyes aláírást követôen a kivitelezô Magyar Építô Zrt. az
ígéretnek megfelelôen megkezdte a munkálatokat, a terület lekerítése után felvonultak a gépekkel. Természetes,
hogy az építkezés megkezdéséhez le kell bontani a korábbi épületet. Egyébként 2011ben már az elsô fázisa be is
fejezôdött az építkezésnek,
ekkor vált a földdel egyenlôvé a szülészeti tömb mögötti

hajdani létesítmény. Itt egy
hatalmas gödör tátongott közel két éven keresztül.

Fejlôdô
infrastruktúra
– A program második ütemében pedig erre a helyre fog
épülni az onkológiai részleg.
Ez lesz a tömb elsô része, és
ezzel szinkronban épül majd a
terveknek megfelelôen a má-

Nyíregyháziakkal – szívesen
Az új ellátórészeket építô cég arra törekszik, hogy minél több helyi vállalkozó dolgozzon az építkezésen. Errôl Tolnay Tibor, a Magyar Építô Zrt. elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott: – Arra törekszünk, és ez nem
egy udvariassági gesztus a részünkrôl, hogy minél nagyobb számban helyi erôket vonultassunk fel. Egyszerû
üzleti megfontolás ez, amit nem feltétlenül kell indokolni. Budapestrôl – még akkor is, ha nagyon gyors a közlekedés – nem fogjuk a saját embereinket feltétlenül ideszállítani, hiszen ismerjük a helyi vállalkozásokat, akik
kiváló referenciákkal rendelkeznek.

Jó itthon lenni
– Nagyon jónak tartom, hogy a helyi beruházásokon
helyi vállalkozók dolgoznak – mondta el lapunknak
Jeszenszki István, a Jeszenszki és Fia Mélyépítô Kft. képviseletében. A tömbkórház projekt bontási munkálataiban részt vevô nyíregyházi cég vezetôje hozzátette: korábban kevés munkát végezhettek el a városban. – Azzal, hogy helyben dolgozunk, a költségek is csökkennek
és ami még fontos, hogy a dolgozóink is minden estét a
családjuk körében tölthetik el.
A nyíregyházi vállalat jelenleg a régi tömbök bontásán
dolgozik. A belgyógyászati épület mellett az onkológiát,
egy kápolnát és több régi raktárépületet is elbontanak,
a munkálatokkal várhatóan október 9-ére készülnek el.
Jeszenszki István azt mondta, a beruházás további részében is szeretnének dolgozni, megfelelô árajánlat esetén erre van is esély.
sik két tömb: egy gyermekgyógyászati centrum, valamint
a belgyógyászati központ.

Folyamatos a
mûködés
– A kórházban a beruházás
ideje alatt mindvégig folyik

majd a gyógyítómunka, ez
a tevékenység nem sérülhet
semmilyen körülmények
között. A kórház teljesítményét mindezek nem fogják
csökkenteni, ugyanazzal az
intenzitással fogjuk a betegeinket ellátni, ahogy korábban.

2013. szeptember 20.
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Az antennával tévézõknek most van teendõjük
(Folytatás az 1. oldalról)
A Nyíregyházi Televízió a
maga részérôl ezt a folyamatot gyorsította fel, így minket
mától már csak a fentiek figyelembevételével láthatnak
„antennás” nézôink. Ha esetleg korábban beszerezték
ezen eszközöket és az országos csatornákat már most is
digitális formátumban nézik,
akkor csak egy csatornafrissítést kell végezniük, hogy
láthassanak bennünket, ám ez
az újrahangolás mindenképpen szükséges. Akik kábeltelevízió-szolgáltató által nézik
az adásunkat, azoknak nem
kell tenniük semmit, ezen idô-

– az antennát használók számára, ha mostantól valamilyen elôfizetéses szolgáltatást
vesznek igénybe (kábel-, mûholdas vagy IPTV), hiszen ez
esetben lényegében semmilyen tennivaló nincsen, mivel
a digitalizálást a szolgáltató
végzi el.
Ez a ma használt legmodernebb technológia több ingyenesen fogható csatornát, kiváló hang- és képminôséget,
valamint extra, kényelmi
szolgáltatásokat is nyújt a felhasználóknak (pl. elektronikus programújság, elektronikus gyermekvédelmi zár,
nyelvválasztási lehetôség
stb.).

Akik nem
cselekszenek
idõben,
elsötétülhet
a képernyõjük

pont után is a megszokott helyen és módon érhetô el a
Nyíregyházi Televízió adása.
Egyébként az is megoldás a
váltás kapcsán – de nyilván
folyamatos ráfordítással járó
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Költségtámogatás
Az eszközök beszerzése pénzbe kerül, ami sokak számára
megnehezítheti az átállást. A

31-ei lekapcsolás után még 30
nap áll a rendelkezésükre,
hogy igénylésüket benyújtsák. Három feltétel teljesülése és igénylés benyújtása révén juthat a digitális vételi
eszközökhöz vagy kedvezményes elôfizetôi csomaghoz a
rászorult:
– csak analóg vételi mód révén nézi a három ingyenesen fogható csatornát,
– állandó lakcímmel kell rendelkeznie,
– és valamely szociális juttatások egyikét kapnia kell,
amit a múlt heti lapszámban
részleteztünk, ám az információk folyamatosan elérhetôk a digitalisatallas.hu
weboldalon.

A Nyíregyházi Televízió mától csak
digitálisan fogható

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság széleskörû szociális támogatási rendszert hívott
életre azért, hogy azok se
maradjanak (ingyenes) tévéadás nélkül, akik ezt önerôbôl
nem tudják megtenni. Elsô
lépésként a Magyar Államkincstártól, az Országos
Nyugdíjbiztosítási Fôigazgatóságtól és a helyi önkormányzatoktól bekért adatok
alapján azonosítottak 475 ezer
szociálisan rászorult állampolgárt, akiket március és augusztus 31. között a szakemberek felkerestek. Azon állampolgárok, akik szociálisan

rászorultak és analóg vételi
móddal nézték a televízióadásokat, jogosultak a támogatásra. A felmérôk segítettek nekik az igénylésben, és teljes
körû tájékoztatást is adtak az
átállásról. Ezt követte a szerelés fázisa, mely során kulcsrakész digitális vételi rendszert kaptak a jogosultak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 57 592 szociálisan rászorultat azonosított az NMHH,
és közülük eddig 22 505 fô
igényelte az állami támogatás
keretében biztosított digitális
vételi eszközöket vagy a kedvezményes elôfizetést.

Még nem késô
igényelni
A megye területén több mint
10 770 címen a szakemberek
már beszerelték az antennát és
a vevôdekódert, míg több
mint 6600 címen hamarosan
megkezdik a munkát. A megyeszékhelyen, Nyíregyháza
városában élôk közül 4676 fô
minôsül rászorultnak, közülük eddig 1225 család igényelte a támogatást. A felmérés 2013. augusztus 31-én ért
véget az egész országban, de
az érintetteknek az október

Kiemelten fontos, hogy
csak az kaphatott és
kaphat támogatást, aki
igénylést nyújt be az
NMHH-hoz. A hatóság
minden hozzá érkezô
beadványt egyenként
bírál el.

A digitális átállással
kapcsolatos kérdéseiket az info@nyiregyhazitv.hu e-mail címre várjuk!

A hét témája
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INFORMÁCIÓK

Barátságokat is hozott a MEDIA-TOOLBOX
Lezárult a közös, határon
átnyúló média-együttmûködés Szatmárnémeti
Önkormányzata és a
Város-Kép Kft. között. A
projekt keretében román
és magyar nyelvû rádiómûsorok, sajtókiadványok
és televíziós magazinmûsorok készültek, és egy
kommunikációs-média
tábort is szerveztek a két
ország fiataljainak, akik
között életre szóló
barátságok is születtek.
A projekt 16 hónapos idôtartama alatt a munka eredményeként egy tanulmány is születik a két fél együttmûködésének módjairól, annak kiterjesztési lehetôségeirôl.
A közös európai uniós projekt
legfontosabb részét képezte a
felnövô generáció számára
egy kommunikációs-média
tábor és egyben verseny lebonyolítása is. 17 és 25 év közötti, angolul beszélô magyar

valamint megismerkedhettek
a Nyíregyházi Televízió és a
Nyíregyházi Napló mûködésével is.
Élmény és tanulás
A gyakorlati foglalkozások jó
alapot szolgáltattak ahhoz,
hogy valódi televíziómûsorok
és újságcikkek készülhessenek. A résztvevôk a nyelvi nehézségeket áthidalva, szekciókban, igazi csapatként alkottak a tábor ideje alatt. A 6
magyar és 6 román fiatalból

és román fiatalok pályázhattak fotóriport, riportfilm vagy
újságírás kategóriában. A médiaversenyen részt vevô pályamûvek értékelése és a
nyertesek kiválasztása után, a
határ mindkét oldaláról 6-6

fiatal médiás egyhetes táborban vehetett részt Szatmárnémetiben és Nyíregyházán,
ahol szakmai ismereteiket
bôvíthették.
A résztvevôk elôször Szatmárnémetiben találkoztak a

álló csapat a program zárásaként Nyíregyházán is találkozott. Itt is folytatódott az alkotó munka. A résztvevôk belekóstolhattak a televíziós
munka rejtelmeibe, bepillanthattak a kulisszák mögé is. De
nemcsak a média világa varázsolta el ôket, hanem Nyíregyháza szépsége is.
A program 2012 májusában
kezdôdött és a napokban egy
összefoglaló konferenciával
zárult. Az Európai Unió mintegy 160 ezer euróval támogatta a megvalósítást.

partnervárosok médiumainak
képviselôivel, akik gyakorlati képzéssel segítették tehetségük kibontakozását.
Az egy hét alatt bepillantást
nyerhettek a helyi napilap és
televízió mindennapjaiba,

2013. szeptember 20.

5

Napról napra HÍREK

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Razziázik a hulladékkommandó Pályázhatnak a civilek
Civil szervezetek pályázhatnak a Svájci-Magyar
Együttmûködési Program
forrásaira. A lebonyolítást
az Ökotárs Alapítvány az
Autonómia Alapítvánnyal,
a Demokratikus Jogok
Fejlesztéséért Alapítvánnyal és a Kárpátok
Alapítvány-Magyarországgal együttmûködve, konzorciumi formában végzi.

Idén is elindult
Nyíregyházán a
hulladékkommandó. A
megyeszékhelyen közel
tíz éve szervezetten
térképezik fel az illegálisan lepakolt szemétkupacokat. A városnak évente
21 ezer tonna hulladékot
kell kezelnie, ebbôl 164
tonnát még mindig
illegálisan raknak le a
városlakók. A következô
két hónapban akció indul
ezek felderítésére és
felszámolására.
Nyíregyháza külterületén, a
Hóvirág utca térségében
kezdte meg munkáját idén a
hulladékkommandó, itt tartottak helyszíni szemlét a városvezetés, a NYÍRVV Kft. és a
közterület-felügyelet képviselôi. A földút mellett most is
sok illegálisan elhelyezett szemetet találtak, és megkezdték
a felszámolást.
Kósa Tímea alpolgármester
elmondta, a megyeszékhelyen
minden esztendôben kiemelt
akciók keretében figyelnek az

illegálisan lerakott szemétdombokra. Bár a mennyiség
évrôl évre csökken, a városnak évente 21 ezer tonna hulladékot kell kezelnie, ebbôl
164 tonna még mindig illegálisan lerakott szemét.
Nem éri meg...
Keczkó János, a NYÍRVV
Kft. irodavezetôje hangsúlyozta, a következô két hónapban szervezett akció indul az
illegális hulladéklerakás megelôzésére, illetve a meglévôk

felszámolására, a külterületeken és a belváros környékén
is. A városüzemeltetô cég
emellett feltérképezi a belvárosi szelektív és más hulladéklerakók környékén kialakult problémákat, és keresi a
megoldásokat. A hulladékkommandó munkájában részt
vesz a közterület-felügyelet
is. Fokozottan ellenôrzik a
már ismert illegális szemétlerakó helyeket. Tettenérés esetén bírságot szabnak ki, és kötelezik az elkövetôt a hulladék
legális elhelyezésére.

Az Európai Unió gazdasági és
társadalmi egyenlôtlenségeinek csökkentéséért Svájc támogatást nyújt azoknak az országoknak, amelyek 2004.
május 1-jén csatlakoztak az
unióhoz. A program keretében Magyarországot összesen
mintegy 31 milliárd forinttal
segítik. A civil szervezetek
támogatására Svájc egy úgynevezett Civil Alapot hozott
létre, amelynek célja a szociális és környezetvédelmi területen tevékenykedô civil szervezetek megerôsítése, kapacitásaik növelése a környezeti
kihívásokra adott válaszok és
a szociális szolgáltatások témaköreiben. A Civil Alapra

Összefogtak a szociális szféra szereplôi
Huszonegymillió forintot
nyert Nyíregyháza a
„Modellkísérleti Pályázaton”, amelynek célja a
szociális és a gyermekvédelmi területen dolgozó
önkormányzati, egyházi és
civil szervezetek munkájának összehangolása.
A szociális és a gyermekvédelmi feladatok ellátásának
területén partneri viszonyban
dolgozik együtt az önkormányzat és a városban mûködô több egyház, alapítvány és
egyesület. A „Modellkísérleti
Pályázat” lehetôséget biztosít
a közöttük mûködô sikeres
kommunikáció fejlesztésére.
21 millió forint támogatásban
részesült Nyíregyháza, amit
arra fordítanak, hogy az ellátó intézmények olyan rendszert alakítsanak ki, amely a
kliensek életét és az ügyintézést teszi egyszerûbbé.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta,
a város hivatalos szereplôje a
szociális ellátó rendszernek,
így adta magát az a lehetôség,
hogy maga a város kezdeményezzen olyan pályázati formát, ahol bevonja a civil, az
egyházi, az alapítványi és az
egyesületi szereplôket, akik a
szociális hálózaton belül tevé6
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olyan észak-magyarországi
vagy észak-alföldi székhellyel bejegyzett és legalább
két éve mûködô önszervezôdô és önkormányzó szervezôdések pályázhatnak, amelyek
függetlenek az állami intézményrendszertôl.
A két témakörben a szétosztható forrás ebben a pályázati
fordulóban 281 millió 707
ezer 389 forint, a környezeti
kihívásokra adott válaszok
témakörében mintegy 70 millió, szociális szolgáltatásokra
pedig 212 és fél millió forint
vehetô igénybe. Pályázni legfeljebb 12 hónap idôtartamú

programokkal lehet, és a pályázó szervezetnek a teljes
költségvetés legalább 10 százalékát készpénzben önrészként kell biztosítania, ez az
önrész a Nemzeti Önerô Alap
kivételével nem származhat
állami vagy önkormányzati
költségvetésbôl. Pályázni a
svajcivil.hu ûrlapkitöltô programján keresztül lehet, az
online pályázati adatlap és a
költségvetési táblázat kitöltésével, a szintén ott található
pályázati felhívás és útmutató szerint. A pályázatok benyújtási határideje október
28-a este 6 óra.

Elindult a tanév a fôiskolán

Személyes találkozó

kenykednek. Az alpolgármester kifejtette: – Ez nem egy
mesterkélt dolog, hiszen természetes szövetségesei, sôt
szerzôdéses partnerei vagyunk egymásnak, kint, a terepen együtt dolgozunk, több
egyház és civil szervezet önkormányzati feladatokat lát el
a velünk kötött szerzôdések
alapján.
Új honlap készül
A 21 millió forintból megvalósuló projekt keretein belül
létrehoznak egy honlapot, ahol
az önkormányzat mellett a szociális és a gyermekvédelmi területen dolgozó szervezetek
regisztrálhatnak, megjeleníthetik hirdetéseiket és programjai-

kat. Tájékoztathatják egymást
és a klienseket munkájukról, és
le lehet majd tölteni az ügyintézéshez szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat is.
A weblap mellett az ezen a területen dolgozó szakemberek
tanulmányi utakon vehetnek
részt, valamint szakmai tréningeken, információs rendezvényeken találkozhatnak egymással.
Dr. Krizsai Anita, a Szociális
és Köznevelési Osztály osztályvezetôje kifejtette, a program célja, hogy az együttmûködést erôsítsék az önkormányzat és az intézmények
között, beleértve a nemcsak a
saját fenntartású, hanem a civil és egyházi szervezeteket is.

A cél továbbá az is, hogy ezek
a szervezetek minél jobban
együttmûködjenek. Ha ez
megvalósul, akkor ez tulajdonképpen a lakosság érdekeit szolgálja, mert annál színvonalasabb ellátást tudnak
biztosítani. A városban mûködô szervezetek élete egyszerûbbé, munkájuk pedig hatékonyabbá válik a projektnek
köszönhetôen.
Lengyelné Pogácsás Mária, a
Humán-Net Alapítvány ügyvezetô igazgatója kifejtette,
hogy az elôttük álló pályázati
programból profitálni tudnak
majd. Elmondta, szociális
szakemberekként sokszor
csak telefonon keresztül tudnak kommunikálni egymással, holott a munka úgy lesz
hatékony, ha gyakrabban találkoznak, közös programokat szerveznek, s ezáltal a
workshopokon olyan problémákra tudnak megoldást találni, amit a mindennapi életüket meghatározza.
A „Modellkísérleti Pályázat”
révén a szakemberek még hatékonyabb ellátásban és segítségben tudják részesíteni azokat, akiknek erre szükségük
van.

A Nyíregyházi Fôiskola tanévnyitó ünnepségét szeptember 14-én tartották az intézmény Kodály-termében. Az idei
tanévre összesen 1284 hallgató iratkozott be, közülük több
mint 600-an nappali tagozatra. A képzési szerkezet átalakulása következtében a karok szerepét szeptembertôl intézetek vették át, így az évnyitón már nem a dékánok fogtak
kezet az elsôévesekkel, hanem dr. Jánosi Zoltán rektor köszöntötte az egyes képzési területeket képviselô hallgatókat.
Az idén 13 hallgató részesül köztársasági ösztöndíjban, ezek
átadása szintén az évnyitó keretében történt. A tanulást megkezdôk mellett az ünnepség fôszereplôi voltak az intézményben, illetve jogelôdeiben több mint félszáz éve diplomát szerzettek. Összesen 158 fô kapott ebbôl az alkalomból jubileumi diplomát, arany, gyémánt, vas, rubin és márvány oklevelet. Közülük az 1933-ban végzett Bunyitay
Lászlóné 80 éve szerezte meg diplomáját.
Az ünnepségen fôiskolai elismerések átadására is sor került, valamint örömmel jelenthették be, hogy augusztus 20.
alkalmából egy jelenlegi és egy nyugdíjas oktatójuk rangos városi elismerésben részesült. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlésétôl dr. Szabó Géza díszpolgári címet kapott, dr. N. Szabó József pedig Inczédy György Életmû Díjat vehetett át.

Közlemények – ajánlók
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HIRDETÉS

Lakossági
veszélyeshulladék-gyûjtés
2013. szeptember 28.
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja támogatásával, valamint a Vásárhelyi Pál Építôipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola közremûködésével 2013. szeptember 28-án (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 Héliker ABC elôtt (Fészek u. 141.),
valamint a Hulladékudvarban (Kerék u. 1.),
– Érkertben:
a Toldi utcai Héliker 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 3.),
– 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

A Nyírtávhô Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy az elkövetkezendô hetekben kivitelezési munkálatokat
folytat a következô utcákban, városrészekben Nyíregyháza
távfûtési rendszerének gerincvezetékés hálózati felújítása, valamint mûszaki hibaelhárítása során:
– Az Országzászló téren vezeték meghibásodásának javítása van folyamatban, melyet a
helyreállítással együtt szeptember 22-éig befejezünk.
– A Vay Ádám körutat érintô munkálatokat folyamatosan végezzük, a befejezés – helyreállítással együtt – szeptember 30-áig megtörténik.
– Az Ungvár sétány 29–35. szám között távhôvezeték-meghibásodást észleltek kollégáink, a hiba feltárása folyamatban van.
– A Búza tér, Búza utca–Új utca közötti szakaszon, távhôvezeték-felújítási munkálatait
végzi kivitelezônk, a munkálatok befejezésének várható határideje: október 20.
A felújítás a távhôszolgáltatás fogyasztóinak érdekében történik, megértésüket, türelmüket
kérjük és elôre is köszönjük!

FOLYTATÓDIK A MELEGVÍZMÉRÔK CSERÉJE
2013. szeptember hónapra ütemezett, távhôvel ellátott és elôre levélben kiértesített
lakásokba érkeznek munkatársaink:

Útfelújítási munkák
A hét elején az Országzászló
téren a burkolat marásával
folytatódott a NYÍRVV Nonprofit Kft. által végzett útfelújítás a megyeszékhelyen. A
Tudomány és Technika Házától a Zrínyi Ilona utcáig valamennyi sávot, 108 méteres
szakaszon bontották fel.
A munkálatokat a kevésbé
forgalmas, hétvégi idôpontban végzik, hogy minél kevésbé zavarja a városi közlekedést.
A munkálatok ideje alatt sebességkorlátozásra, illetve
sávelterelésre kell számítani-

uk a jármûvezetôknek. A marást követôen szeptember 23ától végzi a kivitelezô S-K
Konzorcium az útépítés elôkészítô munkálatait (szintbe
helyezik a vízelnyelô rácsokat
és aknafedlapokat, kicserélik
a szegélyköveket stb.), ezért
30 km/h-s sebességkorlátozás
lesz érvényben a belvárosi
szakaszon.
Zúzottkôvel burkolnak
Az út aszfaltozása a hétvégén,
szeptember 22-én fejezôdik
be.

Szeptember 16-ától 22-éig
azoknak a kevésbé forgalmas
utaknak a helyreállítását is elvégzik, amelyeket nem hengerelt aszfalttal, hanem bitumenemulzió és zúzottkô keverékével burkolnak le. A héten a tervek szerint a Gyík,
Tároló, Aranyhomok, Búcsú
utca, Búcsú köz, Ragyogó
utca, Izabella és Szeder utca
szórt felületi bukolását végzik
el. Ez az eljárás kizárólag száraz idôben alkalmazható,
amennyiben csapadékossá
válik az idôjárás, a munkálatok elhúzódhatnak.

Nyíregyháza, Ószôlô utca, Korányi Frigyes utca, Eperjes utca, Damjanich utca, Arany János utca, Ferenc körút, Sarkantyú és Epreskert utca.
Kérjük, hogy a megjelölt idôpontban tegyék lehetôvé a lakásba való bejutást a mérôcsere
lebonyolítása érdekében. Amennyiben a jelzett idôpont nem felel meg, úgy az értesítôn
szereplô telefonszámon jelezzék ezt kollégáinknak egy új idôpont egyeztetése végett.
A mérôk a Nyírtávhô Kft. tulajdonát képezik, így cseréjük térítésmentes.
A régi, elavult mérôk helyett új, rádiómodullal rendelkezô mérôket építünk be. A mérôk
adatai a helyszínen közvetlen a mérôrôl, illetve épületen kívülrôl egy rádióvevôvel rendelkezô adatgyûjtô segítségével olvashatók ki.
A mérô az elfogyasztott meleg víz mennyiségén kívül jelzi az esetleges szivárgást, amirôl
tájékoztatni tudjuk fogyasztóinkat, tárolja a határnapi adatokat, rögzíti, illetve megjeleníti
a mérôvel történô bármilyen manipulációs beavatkozást. A hibajelentéseket így minden
esetben dokumentáljuk.
A mérôcserét végzô munkatársaink minden esetben megbízólevéllel, kitûzôvel rendelkeznek.
Köszönjük fogyasztóink eddigi együttmûködését és megértését!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÔ KFT.
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A városgondnok jelenti:

Búcsú a balesetveszélyes növényektõl Felújítás Felsôsimán
Ahogy arról elôzô lapszámunkban írtunk, a
városgondnok felé számtalan jelzés érkezik, hogy
elöregedett fák, elszáradt
faágak, elburjánzott
növényi gyökerek veszélyeztetik a nyíregyháziak
testi épségét. A bejelentéseket Bordás Béla továbbította a NYÍRVV Kft.
illetékeseinek, akik már a
hét elején megkezdték a
balesetveszélyes fák és
növényi részek eltávolítását, és még a hét végén is
dolgozni fognak a szakemberek.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Bordás Béla városgondnok
ezúttal is több, a nyíregyháziak által felvetett problémáról
tájékoztatta lapunkat, és természetesen most is felhívja a
figyelmet az éppen aktuális
közlekedési anomáliákra. Elsôként arról számolt be, hogy
nemcsak a vezetékekig érô
fák és az elszáradt faágak
okoznak gondot Nyíregyházán, hanem sok növény gyökere felnyomja a járdalapokat,
sok esetben még a házak terméskô alapjait is képesek elmozdítani.

Emel, kapaszkodik,
rongál, tömít
– Ennek a problémának az elhárítására legutóbb a Kôrösi
Csoma Sándor utcán volt
szükség. Itt a 80–90 éves hárs-

Sétapálcával
az NYTV-n
A Nyíregyházi Televízió
Sétapálca címû mûsorának
e havi adásában az állásinterjú illemtanával a munkát keresôknek kívánunk
segítséget nyújtani. Ilyen
értelemben a sétapálca
most mankóként funkcionál...
Montázs címû rovatunkban bepillantást nyerhetnek a plasztikai sebészet
világába, ez alkalommal a
mellplasztika témakörét
járjuk körbe.
Könyvajánlónkban pedig a
legfrissebb ôszi olvasnivalókba lapoztunk bele. Vetítések: szerda 19.30, csütörtök 17.30 és 21.30,
szombat 22.00.
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zárják az érintett útszakaszt
a munkálatok idejére. A hét
végén pedig a Bocskai utcán
számítsanak az autósok favágókra.

Megszokásból
szabálytalanság

A beavatkozások legtöbb esetben forgalomkorlátozással járnak

fák gyökere nem csak a burkolatot emelte meg, de a légvezetékeket is elérték, amellett, hogy megrongálták az
épületek tetôszerkezetét.
Lombhullató fa lévén pedig
ôsszel eltömítik a lakóházak
ereszcsatornáit. Az ilyen és
ehhez hasonló problémás növények eltávolítását végzik
folyamatosan a szakemberek.
Bordás Béla arra is felhívta a
figyelmet, hogy körültekintôen vezessenek az autósok, hiszen ezek a munkák több esetben forgalomkorlátozással,
idôszakos útlezárásokkal is járhatnak. A kipusztult fák, elhalt
faágak eltávolítása nem engedélyköteles, azt a szakemberek

belátásuk szerint eltávolíthatják, de az élô növényekhez
csak rendkívüli esetben nyúlnak.
A városgondoknak beszámolt arról, hogy a hét közepétôl megkezdôdött az Orosi
út bal oldalán lévô, a forgalomra veszélyes növények
gallyazása. Itt szinte minden
egyes útkeresztezôdésbôl érkezett jelzés, hogy az ott lévô
növények akadályozzák a
szabad kilátást. Itt is elôfordulhat, hogy a beavatkozás
idejére le kell zárni az érintett útszakaszt. A balesetveszély elkerülése érdekében
több esetben lesz szükség
rendôri segítségre is, akik le-

Bordás Béla újra felhívta a figyelmet arra a sarkalatos
problémára, melyrôl már korábban is szó esett részletesen. Az autósok egy része
még ma is figyelmen kívül
hagyja a közmûfelújítási
munkák miatt életbe lépett
forgalmirend-változásokat.
Nem változtatnak megszokott útvonalukon, hanem szabálytalan módon hajtanak át
a beruházásoknál, vagy a legközelebbi maguk által taposott útvonalakon.
A városgondnok arra figyelmeztet, hogy a hatóságok a
jövôben nem lesznek elnézôek azokkal, akik figyelmen
kívül hagyják a közúti jelzéseket.

Felújítják Felsôsimán a volt általános iskola épületeit.
A beruházást a Rozsrétszôlôi Részönkormányzat
támogatásával valósítják meg a városi önkormányzat
forrásaiból, a munkálatokba a közfoglalkoztatási
programban résztvevôket is bevonják. A felújítás célja
elsôdlegesen az állagmegóvás, a településrészen is
szeretnék elérni azt, hogy értékteremtô munkát
végezzenek a közfoglalkoztatottak.

Közfoglalkoztatottak dolgoznak a régi általános iskola épületein Felsôsimán. Oktatás már egy ideje nincs ezen a helyen, az
ingatlant a Váci Mihály Kulturális Központ használja.
Az épületekben azonban rendszeresen van élet, ünnepek
elôtti felkészüléseket, miséket és istentiszteleteket is tartanak itt. Szükség van az állagmegóvásra, erre a Rozsrétszôlôi
Részönkormányzat biztosít lehetôséget. Kósa János, a terület önkormányzati képviselôje azt mondta, a beruházás-

sal szeretnék elérni azt, hogy a közfoglalkoztatottak értékteremtô munkát végezzenek. Egy fôt négy órában gondnokként alkalmaznak, de több közfoglalkoztatottat bevontak a munkálatokba.

A Toros Napra szeretnék átadni
A tervek szerint a beruházással október közepére készülnek el. Ha az idôjárás nem befolyásolja a munkálatokat,
akkor az október 12-ei felsôsimai Toros Napon már megújult formában várja a látogatókat az épület.

Közlemények – ajánlók
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HIRDETÉS

Ivartalanítási kampány A Turizmus Világnapja
Ivartalanítási kampánnyal
hívja fel Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állatbarát
Alapítvány a figyelmet a
felesleges túlszaporulatokra. Az év minden idôszakában problémát jelent az,
hogy sok kóbor állat
jelenik meg a város utcáin.
Éppen ezért az állatvédô
szervezet nagy hangsúlyt
fektet a prevencióra és
megpróbálja felhívni az
állattartók figyelmét az
ivartalanítás szükségességére.
Az Állatbarát Alapítvány Csatorna utcai telephelyén csak
olyan kutyák vannak, akiket
már ivartalanított az állatorvos.
A menhelyre bekerülô kóbor
állatok mindegyike átesik a
rutinbeavatkozáson. Erre szükség is van, hiszen ennek hiányában nagyon sok kóbor állat lenne a városban. Az Állatbarát Alapítvány munkatársai
ivartalanítási kampánnyal kívánják felhívni az emberek figyelmét a túlszaporulatok következményeire.
Dankó Dóra, az Állatbarát
Alapítvány vezetôje elmondta, elsô körben az állattartó
lakosság figyelmét szeretnék
felhívni az ivartalanítás szükségességére. Nagyon fontos

ez a beavatkozás, hiszen sok
kölyökkutya kerül ki az utcára. A nem kívánt almoktól
sokszor embertelen módon
próbálnak megválni a kutya-

tály osztályvezetôje kifejtette,
hogy a város szempontjából is
lényeges kérdés a túlszaporulatok megjelenése, hiszen
Nyíregyháza is mûködtet egy

A Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. és a
Nyírség Turizmusáért
Egyesület ebben az évben
is csatlakozik a 2013.
szeptember 27-én megrendezendô Turizmus Világnapja programjaihoz. Az
idei év mottója: A turizmus és a víz kapcsolata.

„A víz éltet és gyógyít”

Nem mindegyikõjük olyan szerencsés, hogy gondoskodó gazdit kapjon

tartók. Ezért is szeretné kihangsúlyozni az Állatbarát
Alapítvány az ivartalanítás
fontosságát és annak preventív mivoltát.
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város kiemelten kezeli a kóbor kutyák számának ivartalanítással történô csökkentését,
így a megelôzést is. Az Állatbarát Alapítványt ezért a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap támogatta, hogy a
megelôzô beavatkozás minél
szélesebb körben elterjedjen.
Pató István, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osz-

gyepmesteri telepet és nem
mindegy az, hogy ott hány
állatot és milyen körülmények
között kell tartani.
Az ivartalanítás ma már
rutinbeavatkozásnak számít,
és nagyon ritkák a vele járó
szövôdmények. Az operáción
átesett állatok pár nap alatt
kiheverik a mûtétet, utána pedig teljes értékû életet élhetnek. Az ivartalanítás elônye,
hogy megvédhetjük az állatokat több, komoly betegségtôl,
valamint a túlszaporulatok ellen is tenni tudnak a felelôs
állattartók.

Ehhez csatlakozva a SóstóGyógyfürdôk Zrt. a TDM
irodával közösen három
helyszínen is biztosítja a városlakók és a turisták számára, hogy megkóstolhassák az
immár Gyógyhely minôsítésû Sóstógyógyfürdô egyedülálló ásványi összetételû vizét.
Helyszínek: Belvárosban a
Turisztikai Információs Iroda (TDM iroda), a Jósa András Múzeum és Sóstógyógyfürdôn a Víztorony elôtt –
9.00–17.00 óráig.
További programok:
Ingyenes idegenvezetés
Nyíregyháza belvárosában
Délelôtt és délután ingyenes
városvezetésen lehet részt
venni, melynek kiindulópontja a római katolikus templom
elôtti szökôkút, befejezése a
Vénusz születése szökôkút.
2013. szeptember 27. 10.00
óra

2013. szeptember 27. 14.00
óra
A városnézés várható idôtartama: 60 perc.
Útvonal: Kossuth tér, Hôsök
tere, TDM iroda, Bessenyei tér,
Benczúr tér, Jósa András Múzeum.
Abban az esetben, ha részvételi szándékát elôre jelzi a következô elérhetôségek egyikén, akkor a Jósa András Múzeumba is ingyenes belépést
biztosítunk, ahol a városvezetésen résztvevôket apró ajándékokkal várják és akár egy játékos felfedezô-lappal járhatják be a kiállításokat.
E-mail cím: tdm@nyiregyhaza.info.hu, Telefonszám:
06-30/629-7424
Kiállítás Sóstógyógyfürdôn:
Ezen a napon a mûemlék jellegû víztoronyban díjmentesen tekinthetô meg 9 órától 17 óráig a
Sóstó történeti kiállítás.

2013. szeptember 27. 15
óra, római katolikus templom elôtti tér (szökôkút).
A délután folyamán a gyermekek kapnak fôszerepet,
hiszen 100 fô részére buborékfújót biztosítanak a belvárosban – bizonyítva azt,
hogy a víz nemcsak éltetô,
gyógyító, hanem szórakoztató is.
A program ráirányítja a figyelmet Nyíregyháza és
Sóstógyógyfürdô szépségeire, titkaira, történelmi helyszíneire, amelyek mellett lehet, hogy nap mint nap egyszerûen csak elsietünk.
A turisztikai irodában regisztrálók között 17 órakor
a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt.
által felajánlott fürdôbelépôket sorsolunk ki.

„A víz szórakoztat”
Délutáni gyerekprogram:

www.otpip.hu kiemelt ingatlan ajánlatai
Nyíregyháza, Korányi kertváros csendes utcájában eladó egy téglaépítésû, 160 m2 alapterületû,
tetôtér-beépítéses, három és fél szoba nappalis, külön étkezô és konyha kialakítású, egyedi gázfûtéses családi ház riasztóval, pincével, garázzsal, 591
m2 parkosított kerttel. 70/393-4192
Nyíregyháza, Fazekas János téren, közintézmények közelében eladó egy panelszerkezetû tízemeletes társasház földszinti, 54 m 2 alapterületû,
kettôszoba, tágas étkezôkonyhás, külön fürdôszoba WC-vel rendelkezô, egyedi mért távfûtéses lakása. A kitûnô ár-érték arányú lakás azonnal költözhetô! 70/393-4192
Nyíregyháza, Kossuth utcán 3 szobás, 76 m2-es,
1. emeleti, loggiás, társasházi lakás eladó. Az eladó lakás gyönyörûen felújított, napfényes, világos,
dél-nyugati fekvésû, mûanyag nyílászárós, redônyös, egyedi mért távfûtéses. 70/457-0904
Nyíregyháza, Sólyom utcán, 3 emeletes, 2001ben épült téglaépítésû társasház legfelsô emeletén eladó egy 57 m2-es, 2 szobás, amerikai konyha
+ étkezôs, gázfûtéses, kis rezsiköltségû lakás. 70/
378-4831
Nyíregyháza, Síp utcán eladó egy 51 m2-es, belsô
szintes, nappali + 3 félszoba, konyha, fürdôszoba,
WC, gardrób, közlekedô elrendezésû, mûanyag nyílászárókkal felszerelt, erkélyes lakás egy fiatal építésû társasház 3. emeletén! Hívjon bizalommal! 70/
439-8133
Nyíregyházán 40,7 m2-es lakás eladó. Az ingatlan
a belváros kedvelt utcájában található, téglafalazatú, 11 lakásos társasház elsô emeletén. 1 szoba,
konyha, étkezô és fürdôszoba található benne. Zárt,
parkosított udvarral rendelkezik, amely ideális a pihenéshez. 70/442-0922
Nyíregyházán 55 m2-es lakás eladó. Az ingatlan
Örökösföld kedvelt utcájában található. Négyemeletes, panelszerkezetû épület földszintjén 2 szoba,
nagy konyha, felújított fürdôszoba, WC, nagy elôszoba, 5 m2-es erkély található benne. Tömegközlekedése kiváló. 70/442-0922

Az Óvoda utcában 76 m2-es, II. emeleti lakás eladó vagy kiadó. Emeletráépítéssel készült 2000ben, Ytong falazattal. A két és fél szobás, gáz-cirkó
fûtésû, kis rezsiköltségû lakáshoz saját parkoló tartozik. 70/439-8134
Nyíregyháza, Érkertben 51 m2-es, panel, távhôs,
mûanyag nyílászárós lakás sürgôsen eladó. 2 szoba, konyha, fürdôszoba, elôszoba, erkély, pince. A
szobák padlószônyeggel, a többi helyiség PVC-vel
borított. Festés után költözhetô. Az ingatlan ár-érték aránya kitûnô. 70/393-4923
Nyíregyháza, Szántó Kovács János u. 4 emeletes, téglafalazatú társasházában eladó egy 3 szobás, két nagy erkéllyel rendelkezô, kitûnô állapotú,
73 m2-es, gázkonvektoros lakás. A szobák parkettásak, a konyha, fürdôszoba, WC és az erkélyek
járólappal burkoltak. 70/393-4923
Nyíregyháza, Fazekas J. téren 66 m2-es, 1+2 szobás, konyha + étkezôs, fürdôszobás, egyedi mért
távhôs lakás kedvezô áron eladó! 70/698-5155
Nyíregyháza, Sóstói úton, az erdôvel szemben
106 m2-es családi ház 327 m2-es telken eladó. Az
eladó ingatlanon 2002-ben teljes víz-villany vezeték csere történt, és bevezetésre került a gáz is.
70/457-0904
Nyíregyháza, Szarvas utcán eladó egy 70 m2-es,
2 szoba + nappalis, konyha + étkezôs, hôszigetelt
fa nyílászárókkal felszerelt, franciaerkélyes, 2 fürdôszobával rendelkezô, 2. emeleti, gáz-cirkó fûtéses, téglaépítésû lakás! 70/439-8133
Malomkertben eladó egy 55 m2-es, 2 szobás, teraszos, második emeleti lakás. A gázkonvektor-fûtésnek köszönhetôen rezsiköltsége rendkívül alacsony. 70/378-4831
A Vécsey közben, felújított társasház földszintjén
74 m 2-es lakás eladó. Az ingatlan kétszobás,
konvektorfûtésû, 6 m2-es pincével, azonnal költözhetô. 70/439-8134

OTP Ingatlanpont – Nyíregyháza
4400 Nyíregyháza, Hôsök tere 4. Tel.: 06-70/439-8127 E-mail: nyiregyhaza@otpip.hu
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KULTÚRA

Thuróczy Szabolcs A 42. hétben
Nekem ô maga volt a
varázslat, a mélységesen
megrendítô ôszinteség.
Nagyszabású, igazi nagy
tehetségnek tartom,
akinek a háztetôkön kéne
ugrálnia, hogy mindenki
láthassa.
SZERZÔ: SZ. KÁNTOR ÉVA

Kerekes Éva, az egyik legkülönlegesebb magyar színésznô nyilatkozott így nemrég az
egyik színházi lapban a Nyíregyházáról indult, s ma már
szinte minden készülô filmben szereplô Thuróczy Szabolcsról, akivel a Thália Színházban a Havanna címû színmûben játszottak együtt.
Pintér Béla és Társulatának
sikerében mindig jelentôs szerepe van Szabolcsnak. Ahogy
egyre érettebb korba lép a
VIDOR Fesztivál, úgy elôzi
meg mind nagyobb várakozás
színre lépésüket: vajon az idén
mivel nyûgözik le a nagyérdemût. Így volt ez az idén is,
amikor zsúfolásig megtelt nézôtér elôtt léptek színre s érdemelték ki a fergeteges ovációt.
– Szerencsére évente meghívnak bennünket a VIDOR-ra,
és szereti a közönség a munkáinkat – nyilatkozta lapunk-

Fõszerepben: Csákányi Eszter és Thuróczy Szabolcs

nak. – Örülünk, hogy a helyi
közönség már várja az új produkciónkat. A sehova kapujával kezdtünk itt 2002-ben,
majd a Parasztopera és a Népi
rablét következett. A Korcsula, az Árva csillag, A soha
vissza nem térô, a Szutyok, a
Tündöklô Középszer, a
Kaisers TV, Ungarn is járt
Nyíregyházán. Már többször
nyertünk itt: az elôzô évben
például a legjobb elôadásnak
járó díjat kaptuk. Úgy készülnek a produkciók, hogy Béla
megírja a darab 80–90 százalékát. A próbák során minden
apró finomságot megbeszélünk, de nem is kell sok szó,
értjük egymás nyelvét. A premier elôtti utolsó 3-4 hétben
már csak finomítunk.
A most bemutatott A 42. hét

címû darabban Szabolcs partnere a zseniális színésznô,
Csákányi Eszter, akit a nyíregyházi közönség több kiváló elôadásban láthatott már,
például néhány éve a VIDOR
záró elôadásán a Dolcsaja vitában. Brezsnyev leányaként
nyújtott kiemelkedô alakításának is köszönhetôen, akkor
díjat kapott. Ezúttal sem csalódott benne a nagyérdemû.
Amint a Bocit megformáló
Szabolcstól megtudtuk, Csákányi Eszterrel remek játszani. Inspirálják egymást, ahogyan a többiekkel is.
Nagyon fontos számára, hogy
elôadás elôtt semmi ne zökkentse ki a mû világából, ezért
nem ad interjút csak az elôadás után. Megérte várni: valóban felejthetetlen figurát te-

remtett a nagydumás férfiként, aki könnyen leveszi a
lábáról, majd lerázza a korosodó, megözvegyült, mohón
boldogságot keresô doktornôt.
A filmográfiáját böngészve
tapasztaljuk, az utóbbi évtized
mennyi kiváló filmes produkciójában játszott: Valami
Amerika, Pánik, Sorstalanság,
Pál Adrienn, Anarchisták,
Nejem, nôm, csajom… Az
HBO sajátgyártású sorozatában, a Társas játékban, valamint az M1, M2-n sugárzott
Átok címû sorozatban is látható.
– Utoljára ennyire jó filmes
évem 2008-ban volt – meséli.
– Dolgoztam Hajdu Szabolcs
Mirage címû filmjében,
Mundruczó Kornéllal a Fehér
istenben. Horváth Lili A szerdai gyerek címû filmjének
forgatása még tart. Ebben például Lukáts Andorral és Börcsök Enikôvel szerepelek.
S hogy milyen évad elôtt áll?
Errôl így nyilatkozott:
– A Szkéné Színházban minden hónapban sokat játszunk.
Pintér Bélával gyakran dolgozom együtt, szeptember végén egy új bemutatónk is lesz.
Mucsi Zolival és Scherer Péterrel is van egy közös darabunk, A fajok eredete.

Cantemus kórusbérlet a 2013-2014. évadra
Az október 19-ei koncerttel indul a Nyíregyházi
Cantemus Kórus 2013-2014. évi „Párok” bérletsorozata, mely a szokásoknak megfelelôen öt elôadást foglal
magába. A szervezôk ebben az évadban is világszínvonalú kórushangzást, nemzetközi hírû vendégmûvészeket és a zeneirodalom csodálatos alkotásait ígérik a
nyíregyházi hallgatóságnak.
2013. október 19-én Igor
Stravinsky és Giacchino
Rossini egy-egy mûve hangzik fel a Nyíregyházi Cantemus Vegyeskar, a Budapesti Akadémia Kórustársaság, a Talamba Ütôegyüttes
és a Forte Társulat elôadá-

sában. A koncertet Hollerung
Gábor vezényli.
2013. november 30-án Kocsár Miklós és Johann Sebastian Bach „Magnificat”-ja
szólal meg a Szent István Király Szimfonikus Zenekar és
a Nyíregyházi Cantemus Kó-

rus énekkarainak közremûködésével.
2014. február 22-én „Régi tartalom, új formában” címmel
rendezik a bérlet harmadik elôadását a Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkaraival.
2014. április 12-én „Stabat Mater” címmel Giovanni Battista
Pergolesi és Dohnányi Ernô dallamai csendülnek fel a Pro
Musica Leánykar, az Angelika
Leánykar és a Budafoki Dohnányi Zenekar elôadásában.
2014. május 17-én a kórusbérlet utolsó elôadásán „Gabrie-

lik és Scarlattik” címmel a
Nyíregyházi Cantemus Kórus együttesei zárják az évadot. Az elôadások a Kodály
Zoltán Általános Iskola
hangversenytermében 18
órától kezdôdnek.
Bérletek elôvételben már kaphatók a Nyíregyházi Cantemus Kórus irodájában (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.)
A koncertekre egyéni jegyek
is vásárolhatók elôvételben a
Cantemus kórusirodán és a
hangversenyek elôtt a helyszínen.

Határon átnyúló együttmûködés
Az AlterEgo Észak-Kelet
Magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelôzô
Egyesület az unió külsô
határai mentén történô
határon átnyúló együttmûködések támogatását
szolgáló, Határon Átnyúló
Együttmûködési Program
keretében 99 990 EUR
vissza nem térítendô
támogatást nyert.
A projektben résztvevôk a
magyar és az ukrán határ két
oldalán élô közösségekben az
országosnál jelentôsebb társadalmi-gazdasági hátrányok
egészségrontó hatásainak
mérséklését, sajátos helyi és
10
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A projektben részt vevõ intézmények és szervezetek képviselõi

közös sürgetô népegészségügyi kihívások kezelését kívánják megvalósítani – tudtuk
meg a projektnyitó konferenciát megelôzô sajtótájékoztatón dr. Csedrekiné dr. Pénzes

Mariannától, az AlterEgo
Egyesület elnökétôl, a program szakmai vezetôjétôl.
A 2014. július 21-éig megvalósuló együttmûködési program szakmai koordinálásában

a Debreceni Egyetem Orvosi
és Egészségügyi Centrumának Egészségügyi Kara, illetve az Ungvári Egyetem kiemelkedô szerepet vállalt.
Dr. Fábián Gergely dékán, a
DEOEC Egészségügyi Kar
vezetôje, és Báthori-Tárczy
Zita, a TOUCH Project Charitable Foundation elnöke azt
emelték ki, hogy a program
nem két egyesület együttmûködését takarja, hanem két
nagy múltú felsôoktatási intézmény együtt gondolkodásával zajlik. Az ünnepélyes
projektnyitót megtisztelte jelenlétével dr. Trieb Gergely,
Magyarország Ungvári Fôkonzulátusának konzulja is.

Nyelvtantúra

Fürdôházi szó, beszéd
Rég nem látott egyetemi évfolyamtársammal találkoztam
Nyíregyháza–Sóstón, a Fürdôházban (leánykori nevén
Kádfürdôben). Láttam, hogy gyógytornázott a medencében, így megkérdeztem: Mi a gond? – A térdem – válaszolja. – S neked? – kérdez vissza. – A bokám – felelem.
Önironikusan mosolyogva megállapítjuk, hogy íme, két
ötvenhez közeledô férfi mirôl beszélget. S abban is megegyezünk, hogy még egy vagy több(?) év(tized), és gyógyszert fogunk cserélni, azután pedig elgurul a pirula…
Maradva a helyszínen, a Fürdôházban, egy mondatot értem tetten, s korántsem mindegy hogy hol: a gyógyászati
részlegen. Így hangzott: – Felakasztottam a vendégedet!
A válasz: – Köszönöm. Még mielôtt valaki arra gondolna,
hogy hóhérok végzik munkájukat gyógytornász és masszôr
mezébe bújva, sietve leszögezem, nem errôl van szó. Az
egyik beteget súlyfürdôhöz akasztotta fel a kolléga. Micsoda különbség! És félreértés lehetne a helyszín és szituáció ismerete híján. Egyébként az egyik ismerôsöm, aki
ezt a gyógymódot kapta, mondhatta magáról: Én már nem
mondhatom magamról, hogy minden voltam, csak akasztott ember nem, mert az is.
A tetten ért szavak elmélete Austin analitikus nyelvfilozófus nevéhez fûzôdik. Eszerint a nyelvhasználat nem egyszerûen a cselekvés irányítója, hanem maga a cselekvés
is. A nyelvhasználat nemcsak információátvitel, hanem cselekvés is. Semmi mást nem kell tenni például a bocsánatkéréshez, mint kimondani, a „bocsánat”, „elnézést”, „ne
haragudj” vagy „bocsáss meg” kifejezéseket.
A szavak által el is érhetünk valamit: meggyôzhetünk, elbizonytalaníthatunk, megrémíthetünk valakit. Ez utóbbi
történt a következô esetben is.
Az olasz legfelsôbb bíróság szerint bûncselekményt követett el az a férfi, aki egy veszekedés során a „Maga nem
tudja, ki vagyok én!” mondatot kiabálta vitapartnerének.
Az újság szerint ez a leggyakrabban használt mondat akkor, amikor a vita hevében már nem tudnak mit vágni a
másik fejéhez. Az olasz semmítôszék viszont úgy ítélkezett, hogy nem puszta túlzásról van szó, ugyanis ez a kifejezés felér egy verbális fenyegetéssel, és komoly lelki traumát okoz annak, akinek mondják. A vizsgált eset 2006ban történt, a ma hatvanéves Antonio G. egy hasonló korú
ismerôsével vitatkozva mondta ki az inkriminált mondatot. A férfi ügyvédje úgy nyilatkozott, hogy abszurd, hogy
ügyfelét néhány ártatlan szóért hat éven át meghurcolják.
Bizonyára nem ismerte a fent vázolt elméletet, mi pedig
azt sem tudhatjuk, ki is az az Antonio G. Tényleg valaki,
nem akárki, vagy csak blöffölt?
S mindezek alapján mondhatjuk, van tetten ért csend is,
azzal is cselekszünk. Ha valakit csendben végighallgatunk,
akkor megértjük, azonosulunk vele s a problémájával. Ha
valakivel vitatkozunk, végighallgatjuk, s csendben vagyunk. A közszolgálati rádió vitamûsorában nagy derût
szerez számomra, amikor már nem is ketten, hanem hárman beszélnek egyszerre. S az is elôfordulhat, hogy mindenki ül csendben, majd megszólalnak: – Veled hallgatni
is olyan jó. Ez is tetten ért csend. És ahogy Cipô énekelte:
A csend beszél tovább…
Minya Károly

Siker a Vidéki Színházak
Fesztiválján!

Fotó: kulturszalon.hu

Budapesten, a Thália Színházban megrendezett fesztiválon
Vaszkó Bence a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Tigris
és hiéna címû elôadásában nyújtott alakításával elnyerte a
Magyar Teátrum címû lap által felajánlott, a legígéretesebb
fiatal színésznek járó díjat.
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Események – programok – érdekességek

HIRDETÉS

Emlékezés Korompay Klekner Károlyra
130 éve, 1883. augusztus 31én Budapesten született városunk egészségügyének és
közéletének kiemelkedô alakja, Klekner Károly, aki a harmincas években nevét Korompayra magyarosította. Hivatásszeretô orvosként sokat
tett a város és megye betegeinek gyógyításáért.
Orvosi diplomáját a pesti egyetemen szerezte 1906 ôszén.
Klekner, az 1. számú sebészeti
klinikán, a híres Dollinger
Gyula professzor mellett volt
„mûtônövendék”. A rendkívüli sebész képességekkel
megáldott fiatalemberben a
professzor saját utódát látta.
Az élet azonban másként
akarta.
Klekner Károly 28 évesen
családalapításra szánta el magát. Az egyetemi „segélydíjas
gyakornoki” fizetésbôl azonban nem lehetett családot
fenntartani, jövedelmezôbb
állásra kellett váltani a tudományos karriert. Kapóra jött
tehát a nyíregyházi Erzsébet
Közkórház sebészi fôorvosi
álláspályázata 1910-ben.
Döntése Dollingert lesújtotta
és megszakított minden kapcsolatot a fiatalemberrel, búcsúzáskor még egy kézfogásra sem méltatta. A professzor
nagyságát jelzi azonban, hogy
levélben hívta fel az akkori
fôispán figyelmét arra, hogy
egy egészen különleges képességû fiatalember pályázik
az állásra.
Dollinger aggodalmaival
szemben Klekner nem „teme-

tôdött el” vidéken, hanem nagyon is jelentôs életmûvet alkotott. Mindent tudott, és operált mindent, amit a kor színvonala és a vidéki körülmények megengedtek, munkabírása óriási volt. Ha a debreceni klinikán feltûnt egy sebészeti beteg Szabolcsból, állítólag mindig elhangzott ez a
mondat: „minek jön maga ide,
amikor ott maguknak van egy
Kleknerük.”
A kórház elsô igazgatója,
Kállay Rudolf nyugdíjazása
után 3 évig várt a megye egy
alkalmas, elhivatott igazgatóra. Végül dr. Újfalussy Dezsô
fôispán ötéves Erzsébet kórházi sebész fôorvosi mûködés
után Kleknert nevezte ki igazgatónak. „Az új igazgató fôorvos rendkívüli szaktudásáról, emberszeretetérôl és népszerûségérôl messzebb vidéken is ismeretes már” – írta

újabb osztályok
alakultak. A
s z í nvo n a l a s
gyógyintézmény
létrehozásánál
olyan jelentôs
orvos egyéniségek lettek segítôi,
mint
Gaizler Gyula
egyetemi tanársegéd, Frankó
Sándor egyetemi magántanár,
Gerlei Ferenc, a
késôbbi Kossuth-díjas patológus és mások.
A Klekner-klinika hajdani épülete
Klekner a város
kinevezése hírére a Nyírvidék társadalmi életének is egyik
1915. június 6-ai száma.
jelentôs alakja volt. Tagja volt
a Törvényhatósági BizottságNôvéreket és
nak és a városi képviselô-tesdiakonisszákat hívott
tületnek. Elnöke volt a Szakórházába
bolcs vármegyei Turáni Körnek, Bessenyei Kör szabadIgazgatói mûködésének kez- liceáris szakosztályának és
dete az elsô világháború elsô rendszeresen tartott ismeretidôszakára esett. Az újdonsült terjesztô elôadásokat, ünneigazgató ezredorvosként szol- pi beszédeket. Betöltötte az
gált. A kórházban kisebb át- Országos Orvosszövetség
szervezések így is elkezdôd- Szabolcs megyei, de a Matek; önálló bôr- és nemibeteg gyar Sebésztársaság elnöki
osztály alakult Spányi Géza tisztét is.
vezetésével. 1918-ban aztán Ápolta nagy elôdei, Korányi
megindult a gyógyítás az Frigyes és Jósa András emléönállósult szemészeti osztá- két. Tudományos tevékenysélyon, ahol Elekfy Eckerdt La- get is folytatott, publikációi
jos szakképzettségének kö- jelentek meg országos orvosi
szönhetôen ellátta a fül-orr- és helyi társadalmi lapokban
gégészeti betegeket is. 1918 egyaránt. Beosztottait is szakvégén bakteriológiai és szö- tudásuk fejlesztésére ösztövettani labor, valamint orvosi nözte, ennek érdekében rendszakkönyvtár alakult. A be- szeresen tartottak tudomátegápolás javítása érdekében nyos üléseket a kórházban.
Klekner irgalmas nôvéreket
és diakonisszákat hívott kórNem volt miért maradnia
házába. Legnagyobb mûve az
1929-ben avatott 265 ágyas Korompay Klekner Károly 31
úgynevezett sebészeti pavilon évig vezette a kórházat, mûeurópai színvonalú épülete ködése a kórház fénykora
volt. Ehhez kapcsolódva volt. A háborút követôen

azonban derékba tört e szépen
ívelô pálya. Háromszor is
népbíróság elé állították, de
mindig felmentették. „Itt
hagyta kórházát, itt hagyta
betegeit, beült autójába mindnyájukat becsapva nyugatra
távozott.” – tolmácsolta a koholt vádat a Magyar Nép
1946-ban. Ennek alapja mindössze az volt, hogy 1944-45
telén, ideiglenes katonai kórház parancsnokaként Németországba került. Ott levezette
egy amerikai tiszt feleségének
nehéz szülését. A sikeres beavatkozás után vagyonának
kárpótlása mellett csábították
Amerikába, és még egy korszerûen felszerelt szanatóriumot is ígértek neki. A meghívást visszautasította és hazajött, bízva abban, hogy Nyíregyházán folytathatja életét.
De itthon börtön várta és a
koholt vádak. Nem volt szalonképes abban a korban egy
hívô ember, egy konzervatív
értelmiségi, egy ízig-vérig
polgár, akit ráadásul tisztelt a
város és még volt egy magánszanatóriuma is. A szanatórium megszüntetését az alábbi
indokkal követelte a Magyar

Orvosok Szabad Szakszervezetének fôtitkára a fôispántól:
„Nyíregyházán a Korompayféle szanatóriumban olyan
vállalkozás mûködik, amelyet
politikai okokból bélistázott,
nyugatos, reakciós és antidemokratikus gondolkozású orvosok tartanak fenn. Alaposan feltételezhetô, hogy ez a
vállalkozás politikai fertôzô
gócot jelent, amely antidemokratikus és a rendszerrel
szemben ellenséges elemek
gyülekezési helyéül szolgál.”
Ismerve a Szent István utcai
szép épületet, elképzelhetô,
hogy valaki szemet vetett rá.
A legenda szerint, a harmadik
felmentô ítélet után kilépve a
bíróság kapuján, a déli harangszó köszöntötte a hithû
katolikus embert, a kiváló orvost. Ezt követôen elhagyta
Nyíregyházát. Nem volt miért maradnia. Elvették kórházát, nyugdíjra sem tarthatott
igényt, gyermekei tartották el
1972. április 29-ei haláláig.
Cegléden hunyt el, de a nyíregyházi temetôben alussza
örök álmát.
Dr. Kührner Éva
könyvtárigazgató

ÁLLÁSHIRDETÉS
– webszerkesztô
Nagy múltú nyíregyházi cég keres honlapjai
frissítéséhez, anyagok folyamatos feltöltéséhez
webszerkesztô munkatársat.
Újságírói tapasztalattal rendelkezôk elônyben.
Jelentkezni szakmai önéletrajzzal
a Nyíregyházi Napló e-mail címén,
a naplo@nyiregyhazitv.hu postafiókon
keresztül lehet „webszerkesztô” jeligére,
szeptember 27-ig, péntekig.

Szív Világnapja
a város szívében
Induljunk el együtt az egészségesen dobogó szív útján 2013.
szeptember 29-én, a Szív Világnapján! A látogatókat Nyíregyháza szívében, a Kossuth téren várjuk, ahol az egészségügyi szûrések mellett egész nap sportolási lehetôségeket kínálunk kicsiknek, nagyoknak, idôseknek és fiataloknak. Jöjjön el, hozza magával családját és sportoljunk együtt
a hónap utolsó vasárnapján! Az izgalmas versenyek palettáját streetball, minifoci, zumba, tánc kölyökatlétika és játékos vetélkedôk is színesítik. A rendezvényen egészségnagyköveteinkkel is találkozhat, idén a tüzeslábú
néptánccsapat, a 4 for Dance, a nyíregyházi zumbások koronázatlan királya, Kalapos Tamás, és a röplabdázás nagyasszonya, Erdôsné Balogh Erika viseli a címet.
A csapatversenyekre a helyszínen várjuk a regisztrációkat.
Találkozzunk a város szívében 2013. szeptember 29-én, délelôtt 9 órától 15 óráig!
(A szervezôk)
2013. szeptember 20.
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Népszerû volt a Szelektív szombat
Idén immár hatodik
alkalommal rendezték meg
a Szelektív szombatot a
Kossuth téren. A nap
üzenete, hogy környezettudatosan kezeljük a hulladékot, gondoljunk a
jövônkre. A családokat
játékos vetélkedôk várták
értékes nyereményekkel, a
színpadon pedig zenészek
és táncosok szórakoztatták
a közönséget.
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. és a nyíregyházi
önkormányzat idén is megrendezte a Szelektív szombat
elnevezésû családi vetélkedônapot a Kossuth téren. A városi cég egész évben szervez
hulladékgyûjtési akciókat, így
ez az ôszi program koncentráltan ráerôsít a környezettudatos gondolkodás népszerûsítésére.
A város fôterén kilencállomásos vetélkedô várta a családokat, volt szelektáló, préselô,
memóriajáték, lengôteke,
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rendmezô, kukatündér és labirintus is. Dr. Kovács Ferenc
polgármester köszöntôjében
elmondta, Nyíregyháza országosan is elôkelô helyet foglal
el a környezettudatos hulladékkezelés területén.

Kósa Tímea alpolgármester
éppen az egyik nyertesnek
gratulál Petró Árpád, a THG
ügyvezetõje társaságában

Fenyõ Miklós táncra perdítette
a városlakókat, a Made in
Hungária koncertre nagyon
sokan voltak kíváncsiak

A családi versenyekre több
mint 400 menetlevéllel regisztráltak, az eredményhirdetésen részt vett Kósa Tímea
alpolgármester is. A legjobban teljesítôk között értékes
ajándékokat sorsoltak, majd

átadták a díjakat, egy kerékpárutalványt, egy wellnesshétvégét, és a fôdíjat, egy laptopot, amelyet a Lukács család vihetett haza.
A Szelektív szombat színpadán egész nap zenészek és
táncosok szórakoztatták a közönséget. A nap csúcspontja,
Fenyô Miklós Made in Hungária címû élô koncertje volt,
mely a város apraját-nagyját
a Kossuth térre csábította. A
jól ismert rock and roll dallamok táncra perdítették az
egész belvárost.

Megkóstoltuk Magyarországot
Immáron 10. alkalommal rendezte meg a Sóstói Múzeumfalu a Kóstolja meg Magyarországot elnevezésû
rendezvényt. A skanzenben 36 fôzôcsapat több mint 80féle ételét kóstolhatták meg a látogatók.
A hét végén a Sóstói Múzeumfaluba érkezôket igazi ízkavalkád
várta. Nemcsak magyarországi ízeket idézhettek föl, hanem
megismerkedhettek a teljes Kárpát-medencét reprezentáló
konyhamûvészettel, hiszen a Vajdaság, Erdély, Kárpátalja és
a Felvidék népi ételei is felvonultak a skanzenben. Páll István, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója elmondta, ez a rendezvény kiemelkedô esemény a falu életében évrôl évre.
Sütötték a csörögét, amit azonnal el is kapkodtak, hosszú sor
állt minden pavilon elôtt. A Tájak, ízek, illatok szlogent kapta
a rendezvény, nem hiába, hiszen ínycsiklandozó illatok csalogatták az érkezôket. Volt székelygulyás, bodzavirágos fánk,
velencei-tavi halászlé, tárkonyos-almás csirkeleves, karcagi
birkapörkölt és még számos finomság. A Sóstói Múzeumfalu
csapata sem tétlenkedett. A férfiak slambucot és csülökpörköltet készítettek, az asszonyok tirpák tarhonyát fôztek és
rétest sütöttek.
A finom ételek mellett vándorkiállítás nyitotta meg kapuit az
érdeklôdôk elôtt. A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
gyûjteménye érkezett a Sóstói Múzeumfaluba, melynek darabjai a 70-es, 80-as éveket idézik.

Érdekességek
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Kifordítjuk a mesezsákot
Hetedhét országon túl, az
Óperenciás tengeren is túl,
ahol deszkapalánk tartja a
Földet, hogy bele ne hulljon
a semmibe, áll a Sóstói Múzeumfalu. Területén gyerekzsivaj és kacagás, az öröm
hangjai. Semmi más. Mesenapra érkezett Feri, Tibi, Milán. Várjunk csak, s még egynéhány leány talán… – magadra ismertél? Bizony ám!
A Magyar Népmese Napja
alkalmából mesevilágba, egy

elvarázsolt faluba várunk téged barátaiddal és családoddal együtt, szeptember 30-án
(hétfôn) tíz és tizenöt óra között.
Népzene, népdal és a saját
képzeleted vezet majd mendemondáink útvesztôjén át, az
interaktív népmese-feldolgozások erdejéig, ahol énekszó
kíséretében közösen bogozzuk ki fabuláink összegubancolódott szálait!
„Mesés környezettel” és okí-

tó, játékos bemutatókkal készülünk, sôt a segítségedre is
számítunk: legújabb kiállításunkban a kenderfeldolgozás
hagyományos folyamatát járjuk (próbáljuk) végig, s nagymosás közepette minden foltot szakszerûen suvickolunk
majd.
Képzeletvilágunk kapuját óriásira tárjuk. Bebarangolását
pedig nem mástól, mint elôzetesen bejelentkezett csoportoktól, és bejelentkezés nélkül

egyéni látogatóinktól várjuk.
Térj be hozzánk bátran! Mókával, szórakozással teli világba hívunk. Eligazodni segítünk, de felfedezni, kipróbálni csakis a te feladatod
lesz…
Itt a vége, fuss el véle!

Magyar Népmese Napja
a Sóstói
Múzeumfaluban
2013. szeptember 30.
10.00–15.00 óra

Szabolcs a hazáért
Megyei Jogú Város Közgyûlése

Nyíregyháza MJV Közgyûlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott hatáskörében a 107/2013.
(IX. 10.) sz. határozatában döntött a város szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról szóló
21/2007. (VI. 12.) Önkormányzati rendelet módosításának
elkészítésérôl.
A módosítás célja:
Jelen eljárás keretében Nyíregyháza MJV közigazgatási
határain belül a közüzemi közmûhálózatok és közmûlétesítmények elhelyezésének szabályozása módosul.
A módosítás a településszerkezeti terv elfogadott koncepcióját alapvetôen nem érinti.
A településrendezési terveket az Épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (4)
bekezdése alapján az elfogadásuk elôtt a helyben szokásos
módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehetnek a Polgármesteri Hivatal Fôépítészi Osztályán („D” épület 156.
szoba). Írásos véleményüket a sajtóközlemény megjelenését
követô 5 munkanapon belül adhatják meg.”

A Jósa András Múzeum
2013. szeptember 25-én
9 órától, a nyíregyházi
Városháza Krúdy-termében „Szabolcs a hazáért”
címmel az 1848-1849. évi
forradalom és szabadságharc 165. évfordulója
emlékére rendez tudományos konferenciát.
Elôadások: Takács Péter ny.
egyetemi tanár: Magyarország 1848-1849-ben; Bene
János múzeumigazgató: Szabolcs vármegye 1848-49-ben;
Csikány Tamás ezredes, egyetemi docens: Honvédtoborzás, sorozás 1848-1849-ben;
Hermann Róbert fôtanácsos:
Szabolcsi kormánybiztosok
1848-1849-ben. Pelyach István egyetemi docens: Haczell
Márton kormánybiztosi mûködése; Kedves Gyula ezredes, az országgyûlési múzeum elôkészítô iroda vezetôje:

Szabolcsi honvédalakulatok
1848-1849-ben; Hajagos József középiskolai tanár: A 43.
és a 28. honvédzászlóalj története; Solymosi József: Forradalom és szabadságharc
Északkelet-Magyarországon
1848-1849-ben címû új kötetét bemutatja Hermann Róbert.
14.30 órától a Jósa András
Múzeum nagytermében kerekasztal-beszélgetés a konferencia elôadóival.

PROGRAMOK

Közbiztonsági családi nap
Idôpontja: 2013. szeptember 21. (szombat) 9.00–15.00 óráig
Helye: Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szabó Lôrinc Tagintézményének udvara (Sóstóhegy, Igrice utca 6.)
Résztvevôk: óvodások, iskolások, az érdeklôdô lakosság és a
meghívott vendégek
Program:
09.00 órától csapatversenyek:
Mini-KRESZ (óvodások részére), kerékpáros ügyességi
verseny (iskolások és családok részére), KRESZ-, drog-,
egészséges életmód-, környezetvédelmi totó, tûzoltó-, katasztrófavédelmi bemutató, motorkerékpár- és ittassági
szimulátor, környezettudatos játékok, véradás, cukor-, testzsír-, testsúly-, testvíz-, vérnyomásmérés, asztrológia, energetikai állapot felmérése, folyamatosan ujjlenyomatvétel,
ugrálóvár, arc- és hennafestés, kaktuszvásár-bemutató, kirakodóvásár.
09.00–09.15 Megnyitó
09.15–09.40 Smart Brass Band mûsora
09.40–10.00 Jonathán Mazsorett csoport
10.00–10.15 Sóstóhegyi Vadrózsa Tánccsoport és a Sóstóhegyi Öreg Fiúk Énekkara
10.15–10.45 Kommandós és kutyás bemutató
10.45–11.15 Tomi bohóc
11.15–11.45 Szabolcs Néptáncegyüttes
11.45–12.30 Hang-Szín Tanoda
12.30 órától Ebéd
13.00 órától Ayala zenés mûsora: „A dal a tied” pályázat gyôzteseinek közremûködésével
14.00 órakor Eredményhirdetés és díjak átadása

Gasztrocsata a hét végén
Gasztrocsatát rendeznek a
hét végén Nyíregyházán. A
különleges gasztronómiai
programot a hagyományôrzô Tirpák Népi Ínyencségek Fesztiválja keretein
belül tartják meg a Kossuth téren és a sétálóutcában. A nyárbúcsúztató
rendezvényre az ország
minden pontjáról érkeznek
csapatok, a látogatók
számos tájegység ízeit
kóstolhatják meg.
Lapcsánka a Kossuth téren, ez
a hagyományos étel is része
lesz a hét végi Tirpák Fesztiválnak és Gasztrocsatának.
Utóbbit, tehát a Gasztrocsatát
hatodik alkalommal rendezik
meg, a vendéglátók legnagyobb ünnepét elôször rendezik meg Nyíregyházán. A
programra az ország minden
pontjáról érkeznek csapatok.
Így azok, akik ellátogatnak a
hét végén a Kossuth térre, a
helyi jellegzetes ízek mellett
más tájjellegû ételeket is kóstolhatnak. A rendezvény nyárbúcsúztató célja mellett a

szervezôk azt mondják, fontos az is, hogy a szakma képviselôi találkozzanak egymással. A szervezô Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
megyében élô elnöke, Krivács
András azt mondta, a rendezvényt dunántúli városok elôl
sikerült elhoznia Nyíregyházának.
A Gasztrocsatával párhuzamosan az Emberi Erôforrás Támogatáskezelô segítségével a

Tirpák Népi Ínyencségek
Fesztiválját is megrendezik. Itt
a vidékre jellemzô ételek mellett hagyományôrzô bemutatókat és kiállításokat is terveznek. Fô produkcióként és egyben rekordkísérletként 2013
adag úgynevezett sétáló gubát
is kínálnak majd a látogatóknak, amit mestercukrászok és
tanulóik készítenek el.
(A rendezvény meghívója az
1. oldalon található.)
2013. szeptember 20.
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SPORT

Még a labdás edzés is csak álom Felénél tart a bajnokság
Minczér Tibor számára
balszerencsésen indult a
szezon. A bajnokságban öt
mérkôzést zsinórban nyerô
Nyíregyháza Spartacus
középpályása a Debrecen
elleni Ligakupa meccsen
sérült meg, és egyelôre
még sétálni sem tud.
Budapesten kezelték az
elmúlt héten.
– Adott a kérdés. Hogy van?
– Köszönöm, már kicsit jobban. Rengeteg kezelésen veszek részt, hogy gyorsabb legyen a gyógyulásom, de egyelôre még vannak fájdalmaim.
– Mi a pontos diagnózis?
– A jobb lábamban részleges
oldalszalag-szakadásom van,
és az elülsô keresztszalag is beszakadt. Sajnos rosszul estem
Debrecenben, és már akkor
éreztem, hogy nagy a baj. Szerencsére a bal lábamnál nem
olyan vészes a helyzet, de azért
még azt is érzem egy kicsit.
– Milyen terápiákat alkalmaznak a gyorsabb gyógyulás érdekében?
– Felsorolni is nehéz! Van

gyógymasszázs, lökéshullám
terápia, lézeres kezelés, mágneses terápia és még jégkabin
is. Nem mindegyik kellemes,
van amelyik komoly fájda-

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 22., vasárnap
18.00 ZTE–Spartacus labdarúgó-mérkôzés közvetítése
Szeptember 23., hétfô 19.30
Nyíregyháza–Törökszentmiklós férfi kézilabda-mérkôzés közvetítése

lommal jár, de a gyorsabb
gyógyulás érdekében mindent
vállalok.
– Mit mondanak az orvosok?
– Biztatnak, és Zalaegerszegen már ott lehetek a mérkôzésen – nézôként. A héten már
kocoghatok és kerékpározhatok. Meg kell erôsítenem a
jobb lábamat, mely sokat
gyengült a sérülés óta.
– Legfeljebb majd ballábas
lesz...
– Bármit vállalok, csak minél
hamarabb játszhassak. De
komolyra fordítva a szót, most
még a séta is hiányzik, a labdás edzés meg a mérkôzés
pedig még álom számomra.

Sportprogram
Szeptember 22., vasárnap 18.00 BUSZACSA, Nyír-Flop Holding Nyíregyháza–Törökszentmiklós kézilabda-mérkôzés

Feléhez közeledik a Szi-Zo
Sport Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Közel
300 mérkôzést játszottak
már a csapatok, és több csoportban is szoros az állás, de
lényegesen sportszerûbbek
a mérkôzések, mint az elôzô szezonban. Különösen
kiélezett a helyzet az öregfiúknál, ahol az ôsz végén
eldôl, mely csapatok folytathatják az elsô és melyek
a másodosztályban. – Három hét múlva az ôszi idény
végén kettéosztjuk a csapatokat, és itt óriási a harc,
mindenki szeretne az I. osztályban szerepelni. Már elkezdtük a szervezését a SziZo Sport Téli Terembajnokságnak is. Csak a városi bajnokságban szereplô együttesek nevezhetnek, és 21
gárda már jelezte részvételi
szándékát. Összesen 50 csapat indulhat, és újdonság,
hogy a Bem iskola mellett
a Bujtosi Szabadidô Csarnokban rendezzük majd a
mérkôzéseket. A téli bajnokság ideális a felkészülés
szempontjából is, hiszen így
nincs
szükség
edzômérkôzésekre, nem kell
utazni a csapatoknak. Az év
végén további teremtornákat tervezünk még, így bôven lesz lehetôségük a csa-

A Nyírség Copy együttese

patoknak, hogy pályára lépjenek – mondta Dajka László

fôszervezô.

Az Old-Boys „A” csoport állása:

Az Old-Boys „B” csoport állása:

Szoros lesz a küzdelem
Minden idôk legszorosabb,
legkiegyensúlyozottabb bajnoksága. Sokan így jellemzik
a múlt hétvégén kezdôdött férfi
kézilabda NB I/B-s szezont.
Nem elég, hogy az élcsapatok
többsége NB I-es kézilabdázókat igazolt, a Szeged második
csapatában olyanok is játszanak, akik egy éve még a BL
keret tagjai voltak. A Mizse
nem is bírt a Szegeddel az elsô
fordulóban, 30 perc alatt 4 gólt
dobtak csak a vendégek. A
Nyír-Flop Holding Nyíregyháza csapata viszont gyôzelemmel rajtolt, és hazai pályán is
nyerni szeretne. – Idegenben
nyerni ebben a bajnokságban
nagy dolog, és nekünk ez sikerült Gödöllôn. Pedig nem a

A játékos-edzõ, Bécsi János
még nem léphet pályára a
hétvégén

legjobb elôjelekkel készültünk, hiszen Bécsi János, Braun Brúnó, Tamási Zsolt és
Szûcs Balázs is sérült volt, bár
utóbbi vállalta a játékot. Saj-

nos a felkészülés során is ez
nagyban hátráltatott minket, a
komplett csapat alig állt rendelkezésre. Vasárnap most az
a Törökszentmiklós érkezik
hozzánk, akik tavaly a harmadik helyen végeztek, és azóta
több élvonalbeli kézilabdázóval erôsítettek. De idehaza nem
lehet más célunk, mint a gyôzelem, amire nagy szükség
van, hogy a végén ott legyünk
az élmezônyben – mondta Varga Zsolt szakmai igazgató. A
csapat ezen a találkozón még
a Bujtosi Szabadidô Csarnokban játszik, majd a létesítmény
felújítása miatt november közepéig a Tiszavasvári úti csarnokba költözik.

Leány kézilabda a Nyírsulinál
A kézilabda iránt érdeklôdô lányok jelentkezését várja a
Nyírsuli. Az 1999 és 2004 között született lányok részére
rendszeresen tartanak majd
edzéseket. Az elmúlt héten már
toborzót tartottak a Kertvárosi
iskolában, és tíz kislányt kiválasztottak. – Sikeres volt a toborzó, mert sok tehetséges gyerekkel találkoztunk, a héten
pedig már elkezdhetik a keze14
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ink alatt az edzéseket. Kocsik
Viktóriával közösen tartjuk a
tréningeket, és bízom abban,
hogy minél többen csatlakoznak majd. A legfontosabb, hogy
a gyerekek megszeressék a kézilabdát és ezáltal a mozgást.
Bár most túl vagyunk egy kiválasztáson, de egész évben folyamatosan várjuk a gyerekeket a Nyírsulinál, és bármikor
lehet csatlakozni. Beneveztünk

a régióbajnokságba két korcsoportban is. Ezzel rutint, tapasztalatot szerezhetnek a lányok,
vérmes reményeink ugyanis
nincsenek, hiszen olyan ellenfeleink lesznek, akik már hat-hét
éve együtt játszanak. Nekünk
nem a versenysport a célunk, hanem a sportág népszerûsítése –
mondta Bíróné Nádasi Marianna edzô.

Események – érdekességek
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Programok
A Borbányai Mûvelôdési Ház
programjai: minden héten hétfôn 18.00-tól aerobic torna,
kedden, csütörtökön 16.30-tól
modern tánc, 18.00-tól hastánc, szerdán 17.00-tól latin
tánc, pénteken 16.30-tól Fônix
Balett. Továbbá kézmûves foglalkozások: hétfô 17.00-tól
bábfoglalkozás, kedd 18.00-tól

Fiatal tehetségek bemutatkozása keretében Varga Lóránt képzômûvész kiállítása tekinthetô
meg a Nyíregyházi Térgalériában (Nyírfa tér 5.) szeptember 24-étôl, munkanapokon
10.00–16.00 óra között.

amatôr színjátszó társulat, csütörtök 17.00-tól kézmûves foglalkozás az újrahasznosítás jegyében.

én 14.30-kor nyílik meg
Börcsök Attila grafikusmûvész
kiállítása. A tárlatot megnyitja
Szepessy Béla DLA grafikusmûvész. A galéria megközelíthetô a „B” épület Mozaik terem
felôli könyvtárbejáraton keresztül. Megtekinthetô: a könyvtár
nyitvatartási ideje alatt.

A Burattinó Bábszínház elôadásai: szeptember 21-én 16.00
óra: Pajkos medvebocsok; 22én 10.00 óra: Nyuszi kaland.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont.
A Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület (Debreceni
Egyetem OEC Egészségügyi
Kar, Sóstói út 2–4. „A” épület
fszt. 8. szoba) programjai: szeptember 23-án 17.00 óra: A „Tanuljunk egészségesnek lenni”
sorozatban Legyen úgy, ahogy
Ti akarjátok címmel Aranyiné
Molnár Zsuzsanna spiritiszta
elôadása. 24-én 17.00 óra: Az
Életmód és Reiki klubban Kahihealing a legújabb 4 dimenziós
módszer, hogy visszaszerezd a
végleges és tartós egészséged –
bemutatókezelés. Elôadó: Dobronyi Ágnes. 25-én 18.00–
19.30 óráig: Jógafoglalkozás.
26-án: 17.00–18.00 óráig:
Csontritkulást megelôzô és
szinten tartó torna; 18.00–19.30
óráig Német Társalgó Kör.

A Nyíregyházi Fôiskola Könyvtár Galériájában szeptember 24-

Teadélután a könyvtárban – ismeretterjesztô elôadássorozat
kéthetente keddenként. Sipos
László (mûemlékvédô, mûemlékfotós) – „Mûemlékvédelem
– örökségvédelem”. Idôpont:
szeptember 24-én 16.30 óra.
Helye: Nyíregyházi Fôiskola
Központi Könyvtár rendezvényterme („B” épület, bejárat
a Mozaik terem felôl).
Idôsek Akadémiája szeptember
3-ától október 1-jéig heti egy
alkalommal, keddi napokon a
Római Katolikus Plébánia és
Társszékesegyház (Kossuth tér
2.) dísztermében. Negyedik elôadás: A fenntartható fejlôdés
évtizede 2005–2014. Elôadó:
dr. Kiss Ferenc általános rektorhelyettes (NYF). Idôpont: szeptember 24-én 14.00 óra.
Az irodalom és a festészet ked-

velôit várják szeptember 24-én
17.00 órára a Bencs Villába.
Közremûködik Bugya István
költô, valamint Szabó Tibor festô- és grafikusmûvész. Érdeklôdni: 42/402-004.
A Nyíregyházi Magyar-Finn
Baráti Egyesület várja az érdeklôdôket elsô ôszi összejövetelére szeptember 25-én 17.00 órától a Mustárház (Szent István u.
20.) társalgótermében. Élet a
grániton – finnországi mindennapok címmel az egyesület tagja, Pályiné dr. Krekk Zsuzsa tart
beszámolót.

A Rákbetegek Országos Szövetsége Nyíregyházi Napforduló Szolgálata várja a klubtagokat, rákbetegeket, önkéntes segítôket, és a civil lakosságot
ôszi rendezvényére. A szakmai
rendezvény témája: Felhívjuk
mindenkinek a figyelmét arra,
hogy milyen fontos a szûrés, az
odafigyelés, és ha bármiféle elváltozást észlel, azonnal forduljon szakemberhez! Elôadások:
1. Mit kell tudni a prosztatarákról? 2. Figyelemfelkeltô lelki
beszélgetés. 3. Onkodietetika.
Ideje: szeptember 26-án 10.00–
13.00 óráig. Helye: Jósa András Megyei Oktatókórház, Nyíregyháza, Szent István u. 68., Sebészeti Tömb nagy elôadóterem
(fszt.).
A Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület várja az érdeklôdôket
Sietôné Fitos Éva, a Benczúr
Gyula Képzômûvészeti Kör
tagja festményeinek tárlatára,
mely megtekinthetô: október 1jéig, munkanapokon. Helye:
Móricz Zsigmond könyvtár.
Borbányai ôsz (vidám családi
hétvége) október 5-én 10.00
órától. Helyszín: Borbányai

A Népmese Napja a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában
Szeptember 30-át a nagy meseíró, Benedek Elek születésnapja iránti tisztelgésként a
Magyar Olvasástársaság 2005-ben a Népmese Napjának nyilvánította.
Kedves Meseszeretô Gyerekek és Felnôttek!
2013. szeptember 30-án (hétfôn) 10.00–18.00
óráig mesemondó- és felolvasónapot rendezünk magyar és más népek népmeséibôl.
Idén már kilencedik alkalommal szervezzük
programunkat, melyre várunk minden mesélni szeretô gyereket, szülôt és nagyszülôt,
óvodás és iskolás csoportot, fôiskolást, pedagógust, közéleti személyt, intézményvezetôt, mûvészt, sportolót; mindenkit, aki szívesen vállalkozik arra, hogy felolvassa vagy
elmondja legkedvesebb népmeséjét.
Célunk, hogy ezen a napon minél több népmesét mondjunk és hallgassunk!

A mesemondás vagy felolvasás idôtartama
– egyéni részvétel és csoportok esetén is –
maximum 3 perc mesénként.
A felolvasásra vagy elmondásra kerülô mesék a magyar népmesekincsbôl és más népek népmeséibôl választhatók!
A mesemondásra az elôzetes jelentkezéseket 2013. szeptember 27-éig várjuk!
Címünk: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára (Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Telefon: 42/598-881)
A felolvasás napján, a helyszínen is lehet jelentkezni mesemondásra!

PROGRAMOK

Mûvelôdési Ház, Margaretta
utca 50. Érdeklôdni: 70/3168603, 42/400-782.
A Napfény Életmód Egyesület
Az alternatív gyógyászat tudományos megközelítésben címmel elsô alkalommal szervez
konferenciát október 5-én 10.00
órától. Helye: DE OEC Egészségügyi Kar, Sóstói út 2–4. „A”
épület nagyelôadó.
Típusbútor – A falusi lakáskultúra a Kádár-korban – vándorkiállítás a Sóstói Múzeumfaluban október 31-éig. Bôvebben:
www.muzeumfalu.hu.

Képviselôi
fogadóóra
Kósa János,
a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselôje
fogadóórát tart.
Idôpont:
2013. szeptember 23.,
17.00 óra
Helye:
Butyka, Közösségi Ház
A Nyíregyházi Fôiskola
Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és
Gimnázium
a 2014/2015-ös tanévre
szóló beiskolázással
kapcsolatos tájékoztató

szülôi értekezletet tart
2013. szeptember 30-án
(hétfôn) 17.00 órától
az intézmény aulájában
(Ungvár sétány 12.). Az értekezleten a leendô diákok
és szüleik tájékoztatást
kapnak az iskola 1. évfolyamán induló osztályokról (magyar nyelv, környezetismert, ének-zene, matematika, testnevelés orientáció), az 5. évfolyamon induló programokról (általános iskolai matematika és
rajz tagozat, nyolcosztályos gimnáziumi képzés
matematika és idegen
nyelv orientáció), valamint
a 9. évfolyamon induló különbözô képzési formákról
(matematika-fizika, biológia-kémia, angol nyelvi és
általános tagozat).
2013. szeptember 20.
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N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

SZABADIDÔ

Rejtvény
A rejtvény megfejtését szeptember 25., 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: Takács Sándorné (Nyh., Korányi F. u. 56.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ...másfél hét
alatt futottam le a száz métert.

Névnapok
Szeptember 21. –
Máté, Mirella
Szeptember 22. – Móric
Szeptember 23. –
Tekla, Lina
Szeptember 24. –
Gellért, Mercédesz
Szeptember 25. –
Eufrozina, Kende
Szeptember 26. – Jusztina

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

Gazdikeresô

Szeptember 27. – Adalbert

Virágárus
Rámenôs utcai virágárus
csalogatja a vevôt:
– Uram, vegyen egy szép
rózsacsokrot, lepje meg
vele a feleségét!
– Kösz, de nincs feleségem.
– Akkor vegyen egy csokrot, és ünnepelje meg,
hogy ilyen szerencsés!

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Irma: Körülbelül másfél éves keverék
szuka. Kis termete miatt lakásba is ajánljuk. Ideális családi kedvenc lehet belôle.
Szeptember 25-étôl örökbe fogadható.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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