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Szombat

Holding-vita a közgyűlésen

Szikrázóan napos, száraz, de az
eddigieknél hűvösebb idő lesz.
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■ Az MSZP frakció az
átalakítás felfüggesztését
javasolta, ám a testület
végül másként döntött.
Nyíregyháza (KM) – Pénteken ülésezett a megyei közgyűlés képviselő-testülete és ahogyan az várható volt, az egészségügyi intézmények átalakítá-

sával kapcsolatos döntések végrehajtásáról szóló beszámolót eltérő módon értékelték a testület
tagjai. Az október 1-jétől működő holding szerződései és megállapodásai kapcsán kialakult
véleménykülönbségekről sokat
elárul, hogy még az önkormányzat könyvvizsgálója is úgy vélte,
a közgyűlésnek át kellene gondolnia az október 1-jei átadást.

Dr. Helmeczy László azt mondta, tíz percen át tudná sorolni
az előterjesztés törvénysértő
elemeit, Seszták Miklós, a gazdasági bizottság elnöke viszont
úgy vélte, ez csak egy beszámoló
az átalakításról, de érdemben a
szerződésekről novemberben kellene tárgyalni. Dr. Szép Béla szerint, mivel a kórház szeptember
30-án megszűnik, s másnaptól

holdingként működik, így nem
tehetik meg, hogy nem beszélnek
a szerződésekről, melyek nem teljes körűek, pongyolán megfogalmazottak, s egyáltalán nem megnyugtatóak – mondta, s a frakció
nevében azt javasolta, hogy függesszék fel az átalakítási folyamatot. Dr. Kiss Zoltán, a holding
vezérigazgatója kijelentette: ez
lehetetlen. /14.

(Fotó: MTI, Balázs Attila)

Tesztvezetés. A Kutatók Éjszakája rendezvényen pénteken a repülőgép-szimulátort
is tesztelték a Nyíregyházi Főiskola repülőgép-műszaki és -kiképzési tanszékén.

Elhunyt Bujtor István
Budapest (MTI) – Elhunyt Bujtor István
színművész. A veszprémi Petőfi Színház igazgatója pénteken 67 éves korában hunyt el az
egyik budapesti kórházban. A veszprémi Petőfi Színház igazgatója tegnap még jobban volt,
miután a veszprémi kórházból Budapestre
szállították további rehabilitációra.
ÚJRA

Horváth Kertészeti Napok
szeptember 25-26-27-én!
Minden növény

15%-50%-70%
árengedménnyel!

Két keréken.

Több mint 1600 féle dísznövény!

A kellemes
őszi időjárást kihasználva a
nyíregyházi Napsugár Óvoda
Huncutka csoportja bicajokkal és motorokkal járta be a
városi stadiont pénteken.

Szív Világnapja

ÉLJ és
TÉGY
a szívedért!

(Fotó: Racskó Tibor)
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2009. szeptember 27. - Erdei tornapálya

A rokonok más vírustól betegek
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■ Most a férfi tágabb
környezetében vizsgálódnak, hogy megfertőződött-e valaki.
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Szekszárd (FH) – Egy szekszárdi férfi volt a H1N1 vírus
második magyar áldozata. A
férfi hozzátartozói jelenleg is
betegek, de őket nem ez a vírus
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■ Vasárnap tíz órától a
nyíregyházi erdei tornapályán kezdődik a nagyszabású program.
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Nyíregyháza (KM) – Szeptember utolsó vasárnapja világszerte a szív napja, és ebből
az alkalomból Magyarországon is zászlót bont a nők szívének egészségügyi kockázataira
figyelmeztető kezdeményezés.
A Szívünk Napjának min-
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rüljön, megfertőződött-e a férfin
kívül valaki a vírustól. A H1N1
második magyar áldozata otthon esett össze és halt meg. A
fiatalember szerdán mindenféle előzetes betegségtünet nélkül
halt meg. A háziorvos döntött
úgy hogy boncolást kér. Vérzéses tüdőgyulladást találtak, így
elvégezték a tesztet, ami pozitív lett.

Káposztafesztivál
Az 1930-as években a gazdasági válság hatására fokozták a
termelést a térségben. Káposztát Demecserben 230 hektáron, Pátrohán 200 hektáron,
Gégényben 145 hektáron, Kéken
112 hektáron termeltek.

Élj, s tégy a szívedért!

3868,9
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támadta meg. Most az áldozat
tágabb környezetében vizsgálják,
hogy valaki elkapta-e a betegséget. Úgy tudni, a 34 éves férfi
apja, anyja, felesége és három
gyereke is mind betegek, fújják
az orrukat és köhögnek, az orvosok szerint azonban a hozzátartozóknak nem H1N1 fertőzésük
van. Most a férfi tágabb környezetében vizsgálódnak, hogy kide-

egyéb hitel
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Konferencia

den esztendőben van valamilyen jelszava. Az idén a Szív
Világszövetség által megfogalmazott téma: „Élj, és tégy a szívedért!”. A világstatisztika szerint 2005-ben 17,5 millió ember
halt meg infarktusban, hirtelen
szívhalálban vagy szélütésben...
Vasárnap tíz órától a nyíregyházi erdei tornapályán kezdődik nagyszabású program soksok egészségügyi szűréssel, kulturális műsorral, ahová minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

Tegnap rendezték
meg Nyíregyházán
a Visszapillantás
a rendszerváltásra
című konferenciát,
amelyen Nagy Imre
mártír miniszterelnök unokája, Jánosi Katalin bemutatta A temetés című
könyvet.
(Fotó: Racskó Tibor)
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