Napról napra

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. augusztus 16.

Több mint 30 kilométer
utat építenek Nyíregyházán. A Szennyvízprojekthez
kapcsolódóan megkezdôdtek az utak helyreállításai,
és több helyen már megtörtént a teljes aszfaltozás.
Nyíregyháza 500 millió
forintot költ a beruházásra.

Gasztronapot tartottak a Toldi utcán. A
rendezvényt a Szociális Gondozási Központ szervezte „Az érkerti lakótelep nagyvárosias környezetének minôségi megújítása” címû projekt úgynevezett soft elemeként. Az ott élôket lecsófôzô versenyre is hívták.

2013. augusztus 16.
A szigetszentmiklósi Kovács Renáta nyerte meg azt a hosszú hétvégét Sóstón, melyet Nyíregyháza polgármestere ajánlott fel
a WWF Föld Órája Fôvárosa cím elnyerésekor. A nyertes település lakója a szabolcsi megyeszékhelyen pihenhetett, ahol Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte.

2013. augusztus 19.
Harmadszor rendeztek sörfesztivált a sóstói Parkfürdôben. A háromnapos programon
Európa mintegy 50 legjobb sörét kóstolhatták meg a vendégek, esténként pedig
könnyûzenei koncerteken vehettek részt az
érdeklôdôk. A fesztiválon a helyi zenekarok mellett fellépett Somló Tamás, az Ocho
Macho és Ganxsta Zolee a Kartellal.

Jósavárosi Napokat tartottak az Eötvös József Gyakorló Iskola udvarán. A nagy hagyományokkal bíró programot negyvenharmadik alkalommal rendezték meg. A
városrészben 1970. augusztus 20-án tartottak elôször Jósavárosi Napokat annak
apropóján, hogy ünnepélyesen átadták az
elsô háztömböt.

2013. augusztus 20.
Egy erôs nemzetállam vagy az egyesült Európa közül kell választani a magyaroknak.
Szent István pedig az erôs nemzetállamot
választaná – ezt mondta dr. Tirpák György
képviselô az orosi városrészben megrendezett augusztus 20-ai ünnepségen. Oroson
a hagyományokhoz híven megemlékeztek
elsô szent királyunk államalapításáról.

2013. augusztus 20.
Hálaadó istentisztelettel ünnepeltek a
Sóstói Múzeumfaluban. A hagyományos programon Kósa László, Sóstó
református lelkésze áldotta meg az új
kenyeret. A múzeumfaluban napközben is színes programokkal várták az
érdeklôdôket.

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg
a Huszártalálkozót. A délelôtti belvárosi
ünnepség folytatásaként a múzeumfaluban
is számos program várta az érdeklôdôket.
Harci jármûvekkel, korabeli fegyverekkel
és felszerelésekkel ismerkedhettek a Huszártalálkozó vendégei és az érdeklôdôk.
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2013. augusztus 30.

A Tulipán utca csak egy azok
közül, mely új burkolatot kapott
a napokban. Nyíregyházán
több mint 30 kilométer utat állítanak helyre a Szennyvízprojekt megvalósítása után. Az európai uniós forrásból megvalósuló szennyvízelvezetési program csak az utak sávos helyreállítását támogatta. A város vezetése viszont úgy döntött, a kormányzattól januárban kapott
pénz egyharmadából, azaz 500
millió forintból 32 kilométeres
szakasz teljes szélességben új
burkolatot kap. – Ezek mellett
van egy 6 kilométer hosszú sza-

kasz, ahol teljes szélességben
ékelt, hengerelt zúzottkô-burkolat kerül kialakításra. Úgy gondolom, hogy azokban az utcákban, ahol bôvíteni kellett az adott
csatornaszakaszt és ott felvágták az utat, az ott élôk közlekedését javítja, hogy ha az út új
felületet kap. Ez a munka már
augusztusban elkezdôdött, és
szeptemberben, valamint októberben is folytatódik – mondta
dr. Podlovics Roland projektmenedzsment-vezetô.

A 2013. szeptember 2–6. közötti idôszakban az alábbi szakaszon tervezik a nyíregyházi
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kiegészítô útépítési
munkák elvégzését: Moszkva
u. mindkét szakasz, Bukarest
u., Család u., Henger sor, Gárdonyi u., Tölgyes u., Sátor u.,
Rókabokor 2-1-0, Gerhátbokor 2-3-0, Gerhátbokor 2-2-0,
Sulyánbokor 1-0-0/2, Vajdabokor 2-4-7, Ereszalja u., Vargabokor 2-0-0/3.

Díjazták a legszebb kerteket
2013. augusztus 20.

2013. augusztus 24.

Több mint 30 kilométer út épül

Elsô alkalommal hirdetett
kertszépségversenyt a
nyíregyházi önkormányzat
és a Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô
Kft., ahol több kategóriában adtak át díjakat.
A verseny eredményhirdetését nemrégiben tartották
meg.
Az egyik kertvárosi családi ház
kertjében tartották meg a kertszépségverseny eredményhirdetését. Nem véletlenül, ezt a
kertet is díjazta a szakmai zsûri. A megmérettetésre több mint
50 pályázat érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre virágcsokrot vitt a házigazdáknak
Kósa Tímea alpolgármester. A
kertszépségverseny célja az,
hogy a lakosságot minél hatékonyabban bevonják a zöldfelületek ápolásába és fenntartásába, terjesszék a környezettudatos szemléletet és erôsítsék a
szép környezet iránti igényt.
A kertszépségversenyen a zsûri díjazta a legvirágosabb kerteket és társasházakat, valamint

kiadták a környezettudatos kert
és a legvirágosabb utca címet.
Kategóriánként az elsô helyezett kert 70 ezer, a második helyezett 50, a harmadik helyezett
pedig 35 ezer forintos vásárlási utalványt és emléklapot kapott. Emellett mindhárom helyezett díja 1-1 köbméter termôföld és komposzt keveréke.
A különdíj egy 60 ezer forintos vásárlási utalvány, emléklap
és 1 köbméter komposzt volt.
Különdíj: Jeney Lajos, Szamos
u. 35.
Legvirágosabb kert – családi
ház: I. Bogár Andrásné, Der-

kovics u. 77.; II. Papp Gáborné,
Friss u. 54.; III. Ficsór Erika,
Herman Ottó u. 14.
Legvirágosabb kert – társasház:
I. Vitéz Péter, Ferenc krt. 29.;
II. Fehérné Nagy Mária, Fazekas János tér 26.; III. Dengi
Sándorné, Szalag u. 8.
Környezettudatos kert: I. Lippai
István, Kôlapos; II. Bede Józsefné, Krúdy Gyula u. 24.; III.
Takács József, Fészek u. 41.
Legvirágosabb utca: I. Oros,
Orosért Közéleti Egyesület; II.
Honfoglalás köz, Hudák Ágnes; III. Lukács Ödön u., Sztojkov Demeter.

Elhunyt Gilányi János
Szûk családi körben kísérték utolsó útjára
Gilányi Jánost, a nyíregyházi képviselô-testület volt képviselôjét, volt országgyûlési
képviselôt, tanárt, nyugalmazott középiskolai igazgatót. Ô annak a nemzedéknek a tagja volt, amelyik a háború után bányász családból került be az egyetemre és lett elsô
generációs értelmiségi. Közel ötven évig
tanított matematikát és fizikát, tanítványai
a szakmai tanulmányi versenyeken és a továbbtanulásban jó eredményeket értek el,
és közülük sokan elismertek és sikeresek
lettek a választott hivatásukban is. Gilányi
János huszonöt évig volt a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója. Az ô irányításának idejére esik a

Városmajor utcai új iskola és kollégium
építése, megfelelô eszközökkel való felszerelése, az informatikaoktatás bevezetése.
Az intézmény korábban is és a közelmúltban is az ország legjobb iskolái között volt.
A Nyíregyházi Tanács tagja volt húsz évig,
az oktatási és szociális ügyekkel foglalkozott. Érzékeny volt a szegények, elesettek,
a hátrányos helyzetûek problémájára, mindenkinek szeretett volna segíteni. 1980-tól
Nyíregyháza országgyûlési képviselôje
volt. Megadatott számára, hogy részese
lehetett a rendszerváltást megalapozó fontos törvények megalkotásának. Egy ismert,
közéletben aktív városlakó hiányzik ezentúl Nyíregyházán.

