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. szeptember 13.

Meccsszünet novemberig
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.
„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.
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.

SZERZÔ: DANKÓ LÁSZLÓ

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

Nyitott
Városháza
2013. szeptember 14.
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.

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.

2013. szeptember 15.
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.

2013. szeptember 16.
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.
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2013. szeptember 20.

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.

