ÉRDEKESSÉGEK

HIRDETÉS

DIPLOMAMENTÉS, TOVÁBBI SEGÍTSÉGGEL
Mint ismert, a Kormány támogatott „Diplomamentõ” programmal segít azoknak, akik sikeres záróvizsgájukat követõen, nyelvvizsga hiányában nem tudták átvenni oklevelüket. Akiknek nincs meg a programban való
részvételhez szükséges nyelvismerete, azoknak a Nyíregyházi Fõiskola most további lehetõséget kínál – errõl
Nagyné dr. Schmelczer Erika, a SZIKK vezetõje tájékoztatta lapunkat.
Szerzõ: Sipos Marianna
A Nyíregyházi Fõiskola Szaknyelvi és Idegen Nyelvi
Kommunikációs Központjának vezetõje elmondta: ahogy
az ország szinte valamennyi felsõoktatási intézményében,
úgy a Nyíregyházi Fõiskolán is több ezer oklevél vár arra,
hogy jogos tulajdonosa átvehesse, ha megszerzi az ehhez
szükséges középfokú nyelvvizsgát valamely idegen nyelvbõl. A nyelvvizsga megszerzéséhez az idén a Kormány
elindította „Diplomamentõ” programját, mely ingyenes,
240 órás nyelvi képzéssel járul hozzá ahhoz, hogy a sikeres záróvizsgát tett hallgatók megszerezhessék középfokú
nyelvvizsgájukat. A programban minden olyan hallgatói
jogviszonyban már nem álló uniós polgár részt vehet, aki
a záróvizsgán megfelelt Magyarország bármely felsõoktatási intézményében.

KEVÉS VOLT A JELENTKEZÕ
Bármennyire is csábító volt a lehetõség – tudtuk meg –, a
szabolcsi megyeszékhelyen csak kevesen kezdték el a támogatott kurzust, hiszen a képzésre való jelentkezést követõ szintfelmérést sokan nem voltak képesek teljesíteni.
Ezért döntött úgy a fõiskola vezetése, hogy további segítséget nyújt az érintett hallgatóknak, és egy negyvenórás
felzárkóztató, önköltséges képzést indít – kedvezõ áron –,
mely hozzásegítheti a diplomára várókat ahhoz, hogy a
januárban induló „Diplomamentõ” programhoz már megfelelõ nyelvtudást szerezzenek.

Nagyné dr. Schmelczer Erika elmondta, hogy igyekeztek az igényekhez igazítani a képzések idõpontját. Jelenleg két kurzusra várják a jelentkezéseket: a november 24én induló, hétfõn és csütörtökön 17–20 óráig tartandó órákra november 15-éig lehet jelentkezni. A november 28-án
induló kurzusra, mely szombati napokon 8–14 óra között
zajlik, a jelentkezéseket november 17-éig várják. Az érdeklõdõk az elõkészítõ kurzussal kapcsolatban minden
információt megtalálnak az nyf.hu/szikk oldalon.

Gazdája soha nem vágná le a versenygyõztest

TÁJÉKOZTATÁS
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2014. november 30-áig a
megnövekedett növényi hulladék miatt, a biokuka tartalmán felül, még egy zsáknyi biohulladékot elszállít,
amennyiben azt nem a szelektív hulladék gyûjtésére szolgáló sárga vagy kék zsákban helyezik el.
Elérhetôségeink:
Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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A „Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Programja” keretében megvalósult
szennyvízcsatorna-hálózat megépítése immár az utolsó fázisába érkezett. A projektben érintett lakosságnak lehetõsége nyílik a saját ingatlanán keletkezõ
szennyvizének – a kiépült bekötõvezetékre csatlakoztatva – közcsatornán történõ elvezetésére.

MÉG LEHET JELENTKEZNI

240 KILOMÉTERT UTAZOTT A LEGSZEBB LIBA
A kerepesi Zsilyák Brutálist választották meg a legszebb
libának a 9. Libaszépségversenyen a Sóstói Múzeumfaluban a Márton-napi vigasságokon, melynek csúcspontja a szárnyas-szépségverseny volt. Brutálist gazdája,
Zsilyák Adrienn háziállatként tartja, és az is kiderült, hogy
soha nem lesz belõle pecsenye. Más libák azonban nem
jártak ilyen jól, hiszen sokan a régi mondást szem elõtt
tartva – mely szerint, aki Márton-napon libát nem eszik,
egész évben éhezik – kifejezetten az ínyencségek miatt
jöttek el Sóstóra. A múzeumfaluban egész nap kézmûves foglalkozásokkal és játszóházzal várták a kicsiket és
nagyokat. A skanzenben ez volt idén az utolsó nagyrendezvény. Jövõre újra izgalmas programokkal várják majd
az érdeklõdõket.

ÚJABB ÉLÕRE KÖTÉSEK

Október 31-én a KE-VÍZ 21 Zrt. kivitelezésében készült
LOT1 és LOT2 területek újabb részeinek sikeres mûszaki
átadás-átvétele után további körzetek csatlakozása vált
lehetõvé. Nyíregyházán az 1. kivitelezési részben a Kopogó utca, Tokaji út, Rákóczi utca, Acél utca érintettek. A
bokortanyák közül, a 2. kivitelezési részben Mohosbokor,
Sulyánbokor, Gerhátbokor, Kovácsbokor, Jánosbokor,
Vargabokor, Rókabokor, Benkõbokor, Kazárbokor, Polyákbokor érintett.
E két, újonnan átadott terület összesen 815 ingatlan rákötését teszi lehetõvé. A Szennyvízprogramban érintett
mintegy 8000 ingatlanból az eddig ráköthetõk száma ezzel több mint 7000 darabra bõvült. A tulajdonosok a kiértesítéstõl számított 30 napon belül (2014. december 5éig) kötelesek a gerincvezetékhez csatlakozni, ezzel biztosítva a saját ingatlanjukon keletkezett szennyvíz elvezetését. Ezután megszûnik a kedvezményes szippantási
díj, valamint 90 napon túl a talajterhelési díj is megfizettethetõ a tulajdonossal.
Az üzemeltetõ Nyírségvíz Zrt. az újonnan átadott területeken megkezdte a rákötések ellenõrzését. Azon ingatlanok esetében, ahol a tulajdonos engedély és elõzetes bejelentés nélkül kötött rá a gerincvezetékre, ott
a rákötés lehetõségétõl számított naptól a szennyvízdíjat kiszámlázzák.

