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FITT NYÍREGYHÁZA!
A program zárásához
közeledve, eljött a
második körös mérések
ideje. Május utolsó
foglalkozásain a szakemberek újra felkeresik az
elsõ mérések résztvevõit.
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LEGO.
A Város-Kép Nonprofit
Kft. munkatársai a
közelmúltban testközelbõl
is megtekinthették,
hogyan készülnek az
építõkockák a tavaly
átadott LEGO gyárban.
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NAPKÖZIS TÁBOROK
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KÉT ÚJ DEFIBRILLÁTOR.
Két új defibrillátort vásárolt
a Nyíregyházi Cantemus
Kórus annak a jótékonysági
hangversenynek a bevételébõl, amelyen vendégmûvészekkel együtt léptek
közönség elé.
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FÕHE FESZTIVÁL
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ORVOS NEPÁLBAN.
Dr. Kiss Csaba, nyíregyházi
orvos, három társával együtt
küzdött a nepáli földrengés
áldozatainak életéért. A
munkájukra nagy szükség
volt, hiszen az áldozatok
számát több ezerre becsülik.

MILLIÁRDOK HAZAI FORRÁSBÓL
Nyíregyháza mára a legnevesebb fürdõvárosok közé tartozik.
Ezért is tartotta itt kétnapos tavaszi közgyûlését a Magyar Fürdõszövetség. Az ülés megnyitóján dr. Kovács Ferenc polgármester azt hangsúlyozta: a szakmai elismerés annak köszönhetõ, hogy felismerték: kihasználatlan lehetõségek vannak
Sóstógyógyfürdõn. Ennek eredménye, hogy az összes kutat
gyógyvizessé minõsítették és megkaptuk a Nemzeti Gyógyhely címet is. A nyíregyházi közgyûlést követõen Ruszinkó
Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelõs
helyettes államtitkára itt jelentette be, hogy az európai uniós
lehetõségek megszûnése után hazai pályázati forrásból kapnak fejlesztési támogatást a fürdõk. A gyógyhelyi fejlesztésekhez maximum egymilliárd forint összegû támogatásra pályázhatnak, melyeket várhatóan augusztusban hirdetnek meg.

Soha nem látott bizánci egyházzenei fesztiválnak ad otthont Nyíregyháza szerdától pünkösdvasárnapig, a Filharmónia Magyarország és a Görög Katolikus Egyházmegye szervezésében. / Részletek a nyiregyhaza.hu oldalon.
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HOVÁ LETT A MAJDNEM 300 MILLIÓ FORINT?
Mikó Dániel számoljon el azonnal a nyíregyházi
lakosok által rábízott csaknem 300 millió forinttal, amelyet a jelenlegi információk szerint bizonytalan kötvényekbe fektetett. Dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza MJV polgármestere vizsgálóbizottságot állított fel, a kialakult helyzet tisztázásának
és a város részérõl meghozandó intézkedések elõkészítésének érdekében – áll a városháza sajtóközleményében.
A Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat (továbbiakban: Társulat) a tagjaitól beszedett
érdekeltségi hozzájárulásokkal, önálló jogi személyként
gazdálkodott. A hozzánk eljutott információk szerint a

Társulat intézõbizottságának elnöke, Mikó Dániel a tagok
(a Szennyvízprogramban érdekelt lakosok) által befizetett
pénzösszeg jelentõs részét, saját hatáskörében eljárva –
összesen több mint 293 millió forintot – nagy kockázatot
rejtõ Quaestor és Hungária értékpapírokba (kötvényportfóliókba) fektette.
Erre akkor derült fény, amikor az önkormányzat kezdeményezte a tagok befizetéseinek soron következõ lehívását, de ezt a Társulat nem teljesítette Nyíregyháza MJV
Önkormányzata számára. Mint ismert, a fenti pénzügyi
társaságok tevékenységi engedélyét a jegybank visszavonta, illetve a kötvényeiket zárolták, így a Társulat likviditási
gondjai miatt nem tudja, illetve csak kis részben képes
teljesíteni vállalt kötelezettségeit a nyíregyházi Szennyvízprogram megvalósítása kapcsán.

Dr. Kovács Ferenc polgármester azonnali hatállyal elrendelte egy szakértõkbõl álló vizsgálóbizottság felállítását a kialakult helyzet tisztázásának érdekében. A három tagból álló bizottság azonnal megkezdte munkáját
és részletes jelentést készít május 26-áig a polgármester
számára.
A jelentést, illetve a jelentésre épülõ intézkedési tervet a május 28-án sorra kerülõ Közgyûlésen ismertetik
majd a képviselõ-testülettel, és a közvéleménnyel. A bizottság feladata annak megállapítása is, hogy a további
jogi következményeket felmérje és megvizsgálja egy, a
felelõsség megállapítására irányuló büntetõ eljárás megindítását.
Az ügy fejleményeit bõvebben lapunk 3. oldalán olvashatják.

NAPRÓL NAPRA

A HÉT

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 15., PÉNTEK

MAJÁLIS MÁJUS IDUSÁN

LEANDEREK A BELVÁROSBAN

Nagyszerû majálist szervezett a
Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és
Általános Iskola szülõi munkaközössége és pedagógusai. A nap folyamán ételital, remek mûsorszámok és kiváló hangulat fogadták a vendégeket az intézmény dísztermében.

Félszáz dézsás növényt, leandereket
és pálmákat helyeztek ki a NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai a belvárosban. A fehér, rózsaszínû és lila virágot
bontó mediterrán növények hangulatosabbá teszik Nyíregyházát a meleg évszakban.

TESZEDD!
A nyíregyházi Polgármesteri Hivatal
több mint 40 dolgozója is csatlakozott
a TeSzedd elnevezésû, szemétgyûjtõ akcióhoz. A hivatal munkatársai már ötödik éve tisztítják meg a város egyes részeit az önkéntes szemétgyûjtési napon.
Több mint 40 hivatali dolgozó húzott
védõkesztyût és megfelelõ óvintézkedések
betartása mellett, a TeSzedd országos mozgalom keretein belül megtisztították a
Bujtosi Városliget területét. A Polgármes-

MÁJUS 15., PÉNTEK

MÁJUS 15., PÉNTEK

GALLYAZÁS

ÚT/SZAKASZ

Nyárfát gallyaztak a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai az Ibolya utcán,
mellyel a teljes útszakaszon befejezõdött a távhõvezetéket veszélyeztetõ fák
visszavágása. A munkálatokat a Nyírtávhõ megrendelésére végezte el a városüzemeltetõ társaság.

Ezt a címet adta nyíregyházi tárlatának Horváth János festõmûvész. Azt
mondja, betöltötte a 70. életévét, s ilyenkor a mûvészek rendszerint összegzõ
kiállítást rendeznek. Õ viszont alkotómunkájának csupán egy kis szeletét
mutatja be, mert most is dolgozik, alkot.

teri Hivatal alkalmazottjai ötödik alkalommal csatlakoztak a szemétgyûjtõ akcióhoz.
Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
vezetõje a szemétgyûjtés után azt mondta, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala elkötelezett híve annak, hogy a városban rend és tisztaság legyen. A Közterület-felügyelet vezetõje hozzátette, úgy véli, a város szép és élhetõ,
ezt az állapotot pedig fenn kell tartani.
Ezért is vesznek részt szívesen az akcióban a dolgozók.

KÖNYV ALAKÚ VIRÁGÁGYÁS
MÁJUS 16., SZOMBAT

MÁJUS 16., SZOMBAT

ÉLETMÓDNAP

ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ

Tavaszköszöntõ Életmód Napot tartottak a Szent Miklós Görögkatolikus
Általános Iskolában. 12. alkalommal
tartották meg a rendezvényt, amelyen
az egészséges életmód és a tavaszi testi-lelki feltöltõdés fontosságát hangsúlyozták.

Elsõ alkalommal tartottak Öregdiák
Találkozót a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégiumban. A rendezvény ünnepélyes megnyitója után az
iskola volt diákjai bebarangolhatták az
alma matert, és kipróbálhatták, mennyire sportosak.

MÁJUS 18., HÉTFÕ

MÁJUS 19., KEDD

JUBILEUM

NEKÜNK 11!

Húszéves jubileumát ünnepelte a
Nyugodt Életet Nyugdíjas Klub. Az ünnepi összejövetelre sok régi, alapító tag
is hivatalos volt. Egy évforduló mit sem
ér születésnapi torta nélkül, mellyel
Nyíregyháza önkormányzata lepte meg
a szépkorúakat tömörítõ szervezetet.

Újabb 2 ovi-foci pálya kivitelezése indult meg Nyíregyházán, mellyel már a
vidéki városok közül az országban egyedülálló módon, 11 multifunkcionális
sportpályával büszkélkedhetünk. A tervek szerint gyermeknapra a kicsik már
birtokba is vehetik.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Egy könyv alakú virágágyás kialakításával kezdõdött el a Szabadság téren
az egynyári virágok ültetése Nyíregyházán. A Móricz Zsigmond könyvtár
elõtti tér jelképét csaknem 900 bársonyvirágból, salviából és begóniából
formázzák.
Az ültetéseknél és a virágfajták kiválasztásánál egyébként is meghatározó szempont a virágágyak mintázottságának kialakítása, a geometriai, organikus és figuratív
formák az ültetés helyének hangulatához
igazodnak. A színház elõtti teret például a
komédia és tragédia szimbóluma, az Eötvös József Általános Iskola elõtti ágyást egy
játékvonat, a Kálvin teret pedig organikus
minták díszítik majd. A NYÍRVV Nonprofit
Kft. a kompozícióknál a különleges színek
kiválasztására is törekedett, élénk és pasztell árnyalatok, mosott hatású és áttört szirmú virágok teszik még színesebbé a várost.
A társaság az idei évben minden eddiginél több, 56 550 tõ egynyári virágot ültet el városszerte, közöttük olyan újdonságokat, mint a pillangóvirág, a díszdohány

és különféle zsályafajták. Jelentõsen növekszik a virágosított felület nagysága is, számos külterületi városrészen új virágágyásokat alakítanak ki a szakemberek, melynek köszönhetõen a díszágyak nagysága
eléri majd a 3000 négyzetmétert.

Készül a könyv alakú virágágyás
A virágosítás a Hõsök terén folytatódik
majd, és elõreláthatóan 3 hét alatt fejezõdik be a városi virágágyások beültetése. Az
egynyári virágok csaknem 6,5 millió forint értékûek.

Újdonság a virágok
között a zsályafélék

A HÉT TÉMÁJA

AKTUÁLIS

HOVÁ LETT A MAJDNEM 300 MILLIÓ FORINT?
(Folytatás az 1. oldalról.)

MIKÓ DÁNIEL ELISMERTE, A MAGASABB
HOZAM MIATT DÖNTÖTT A KOCKÁZATOS
BEFEKTETÉS MELLETT
Mikó Dániel az MTI megkeresésére azt mondta: a Társulat pénzügyi vezetõjével közösen a jó gazda gondosságával
döntöttek a nagyobb kamatokat fizetõ Quaestor és Hungária
értékpapírok vásárlásáról, hiszen más bankoknál a pénzre
csak alig valamivel több mint egy százalékot kaptak volna.

RÉSZLET A QUAESTOR
AJÁNLÓ KIADVÁNYÁBÓL:
„Kinek ajánljuk: Akik alacsony (illetve közepes) kockázat
mellett a banki betéteknél rugalmasabb megtakarítást keresnek.”
„A kötvényekben foglalt kötelezettségekért a kibocsátó
felel. Az állampapírok biztonságos befektetések. A QFH kötvényeket és a Q Kötvényt a kibocsátó szintén biztonságos
befektetésnek sorolta be, de a hatályos jogszabályok alapján
azok a szokásostól eltérõ kockázatúak. Természetesen a nemfizetés kockázata minden kötvénynél létezõ kockázat...”

VÁLLALNI KELL MIKÓNAK A FELELÕSSÉGET!
A Nyíregyházi Fidesz Szervezet közleménye
Elképesztõ az a magyarázkodás, amelybe Mikó Dániel
kezdett. Elvárjuk, hogy nyíltan és õszintén vállalja a felelõsséget döntéséért és adjon válaszokat az alábbi kérdésekre!
Miért nem államilag garantált betétben helyezte el a
nyíregyháziak által rábízott 300 millió forintot? Mi volt
annak az oka, hogy az általa lekötött értékpapírok lejárata a 2015. év végére, illetve a 2016. év elejére lett idõzítve? A Társulat vezetõjeként tisztában volt vele, hogy a lakossági hozzájárulások lehívására idén májusban sor kerül és semmi sem indokolta, hogy magasabb hozamú, de
kockázatot rejtõ kötvényekbe fektesse a pénzt?
Mikó Dániel, illetve hozzátartozója vett-e fel üzletkötõi jutalékot a lekötések kapcsán? Fûzõdött-e személyes
érdeke, anyagi haszna a kötvényügylethez? Mit tett a Hungária-botrány kirobbanása után annak érdekében, hogy a
Quaestornál akkor még meglévõ, általa lekötött 197 millió forintot kimentse? Miután nyilvánvalóvá vált, hogy nem
fér hozzá az elbrókerezett 300 millió forinthoz, miért hallgatott errõl csaknem két hónapig?
Ezek a valódi kérdések. Felkérjük ezért Nyíregyháza MJV
Közgyûlésének minden frakcióját, hogy az eddig tapasztalt
politikai haszonszerzés és a valódi probléma elkenése, takargatása helyett, a nyíregyházi polgárok érdekében azt segítsék, hogy ezen kérdésekre válaszok születhessenek! Hagyjanak fel azzal a törekvésükkel, hogy egy, a várostól függetlenül mûködõ Társulat vezetõjének hibás döntését összemossák Nyíregyháza önkormányzatával, amely a teljes nyilvánosság mellett azon dolgozik, hogy ezt a mások által elõállított problémát kezelni tudja. Ne hátráltassák, hanem segítsék ezt a munkát városunk polgárainak érdekében!
Nyíregyházi Fidesz Szervezet

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA
INTERJÚ DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTERREL
– Mikor értesült arról, hogy a Társulat vezetõje Hungária és Quaestor értékpapírokba fektette a városlakók által
a Társulatnak befizetett csaknem 300 millió forintját?
– Május 14-én értesítettek errõl munkatársaim. Mélységesen felháborított az ügy, és azonnal azon kezdtünk el
dolgozni, hogy megtudjuk, mi történt valójában. Azonnal
látszott, hogy komoly a probléma. Ezért hoztam létre a
vizsgálóbizottságot, hogy a lehetséges lépéseket meghatározza és minden megismerhetõ tényt feltárjon, hogy
menthessük, ami még menthetõ.
– Mi az, amit már most lehet tudni?
– Elõször is rögzítsük a tényeket. Ez a bizonyos Társulat
nem önkormányzati szerv, nem a város cége, nem rendelkezik felette a város semmilyen módon, még csak nem
is felügyeli. Ez a szennyvízberuházásban érintett lakosok
által létrehívott szerv, amelynek irányítását a lakosok által
megszavazott intézõbizottság és annak elnöke – aki egyben a Társulat elnöke is – irányítja és felügyeli.
A Társulat elnöke és pénzügyi vezetõje – ahogyan az a
sajtóban is megjelent – személyesen döntött arról, hogy a
lakosság által befizetett összegeket, tavaly év végén összesen 293 millió forint értékben államilag nem garantált értékpapírokba fekteti a Quaestornál és a Hungária Zrt.-nél.
– Volt errõl tudomása Önnek?
– A Társulat nemhogy nem kérte az önkormányzat hozzájárulását, de nem is tájékoztatta a várost errõl. Egyébként ebben megakadályozni sem tudtuk volna, hiszen
ahogyan mondtam, semmilyen módon nem vettünk részt
a Társulat mûködtetésében, döntéseinek meghozatalában.
De még akkor sem kaptunk semmilyen értesítést, amikor
kiderült, hogy baj van ezekkel a kötvényekkel és a Társulat
nem tudja majd teljesíteni az önkormányzat számára a kötelezettségét, a lakossági önerõ befizetését a Szennyvízprogramba. Azt gondolom, elvárható lett volna a Társulat részérõl, hogy márciusban kiáll az emberek elé és elmondja,
elúszott a pénzük, vagy esetleg küldenek egy levelet a polgármesternek, hogy baj van, nem tudunk fizetni.
– Egyáltalán, hogy jött mégis felszínre az ügy?
– Úgy, hogy munkatársaim több alkalommal próbálták
elérni a Társulat elnökénél, hogy utalja át a városnak járó

tartozását, de õ folyamatosan kitért ez elõl, mindenféle
mondvacsinált ürüggyel, míg végül csak kibökte május 14én, hogy mi a valódi helyzet.
– Mi lesz a megoldás, egyáltalán van-e megoldás?
– A Szennyvízberuházás semmilyen módon nincs veszélyben, azt a város képes befejezni, de mint az az elmúlt években már sokszor megtörtént, más hanyagsága
és hibás döntései miatt az önkormányzatnak kell sokszor
nagy nehézségek árán is a mások által elõállított problémát eltakarítani. Nekem nincsenek illúzióim, a Társulat
fizetésképtelen, ez a valóság. A város és az itt élõk érdeke, hogy amit lehet, kármentsünk ebbõl a helyzetbõl, hogy
hogyan, arról a közgyûlésnek kell majd határoznia.
– Néhány ellenzéki politikus a városvezetés felelõsségét is felvetette, mit szól Ön ehhez?
– A politikai térben ez természetes, de ettõl még nem
tartom normálisnak ezt. Ezek az ellenzéki önkormányzati
képviselõk csak a tényekrõl feledkeznek meg, illetve arról, hogy nem azért kapják a fizetésüket, hogy ártsanak a
városvezetésnek vagy a saját politikai pecsenyéjüket sütögessék, hanem azért, hogy az itt élõk problémáival foglalkozzanak. A probléma pedig adott. A Társulat vezetõinek hibás döntése miatt hiányzik 300 millió forint. A felelõsöket pedig a hatóságok kérdõre fogják vonni. A nyíregyháziak pedig a következõ közgyûlésen részletes beszámolót kapnak arról, hogy mi és hogyan is történt valójában ennél a Társulatnál.
– Ha az önkormányzatnak nem volt befolyása a Társulat döntéseire, akkor most miért foglalkozik ezzel az
üggyel?
– Én polgármesterként a nyíregyháziakért vagyok elkötelezve, most pedig az a helyzet, hogy több ezer nyíregyházi család pénze úszott el. Szerintem joggal várhatják el
tõlem ezek az emberek, hogy lépjek fel az érdekükben.
Ismét bebizonyosodott, hogy akikre a pénzüket bízták, alkalmatlanok voltak a feladatuk ellátására. Én nem szoktam kitérni a feladatok elõl, most sem fogok. De azt is
elvárom, hogy aki ilyen minõsíthetetlenül hanyag módon
bánt a nyíregyháziak pénzével, vállalja is a rossz döntéseinek felelõsségét és következményeit.

MI IS AZ A NYÍREGYHÁZA VÁROSI CSATORNAMÛ ÉPÍTÕ VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT?
A Társulatot a szennyvízprogramban érintett lakosok
hozták létre tagokként, abból a célból, hogy az a beruházáshoz kapcsolódó lakossági önerõ biztosításához
szükséges befizetéseket összegyûjtse és a program megvalósítása során az önkormányzat számára kifizesse.
A Társulat 2007-ben jött létre. Az alakuló közgyûlés –
többek között – megválasztotta a társulat vezetõ tisztségviselõit, így az Intézõ Bizottság (5 fõ) és az Ellenõrzõ
Bizottság (3 fõ) tagjait. Az Intézõ Bizottság tagjaként megválasztott Mikó Dánielt a közgyûlés egyúttal megválasz-

AZ MSZP EGYETÉRT A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG FELÁLLÍTÁSÁVAL
Nagy László, az MSZP nyíregyházi elnöke szerint a társulat pénze törvényesen, a jegybank által is felügyelt eszközökben volt elhelyezve. Egyetért annak a vizsgálóbizottságnak a felállításával, amelyrõl Nyíregyháza fideszes városvezetése döntött. Ugyanakkor hozzáfûzte, feljelentést

tesz ismeretlen tettes ellen, hogy az ügyészség segítségével
kiderüljön, hová került a nyíregyházi lakosok pénze és hogyan kaphatja azt vissza a vízgazdálkodási társulat. A politikus szerint a pénz eltûnéséért a Quaestor felelõs, mert szándékosan tévesztette meg a társulatot és a többi befektetõjét.

JOBBIK: QUAESTORBA
CSATORNÁZVA NYÍREGYHÁZÁN

AZ EGYÜTT-DK SZERINT
FELESLEGES A VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG

Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje sajtótájékoztatón elmondta, Mikó Dániel, volt szocialista
önkormányzati képviselõ, a Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat intézõbizottságának elnöke tavaly decemberben a társulat jegyzõkönyve szerint többek között a Quaestornál kötött le
150 millió forintot értékpapír formájában, valamint 70
millió forintot egy évre 9 százalékos kamatra.
– Reméljük, a bizottság szakmai, pártpolitikától mentes lesz, és munkája a nyilvánosság elõtt fog folyni. Bízunk benne, hogy Nyíregyháza történetében elõször
valóban megtörténik a felelõsségre vonás.

Közös sajtótájékoztatójukon Hunyadi János, a DK és Lövei
Csaba, az EGYÜTT önkormányzati képviselõje kijelentették: szerintük a városban senki nem gondolja azt, hogy Mikó
Dániel, a Társulat intézõbizottságának elnöke egyszemélyes döntés alapján tõzsdézte el a közel 300 millió forintot.
– A vizsgálóbizottság felállítása a felelõsség keresése szempontjából teljesen értelmetlen – mondta Hunyadi János, a
DK önkormányzati képviselõje. – Ebben az ügyben nem a
befektetõket kell felelõsségre vonni, hanem azokat az embereket, szervezeteket és hatóságokat, amelyek ezek tevékenységét ellenõrizték, felügyelték, és hagyták, hogy ilyen
fedezet nélküli értékpapírok kerüljenek kibocsátásra.

totta a társulat elnökévé. A Víziközmû Társulatot Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat néven a cégbíróság 2008. február 21-én jegyezte
be. A Társulat elnöki feladatait a Társulat megalakulásától kezdõdõen folyamatosan Mikó Dániel látja el.
A Társulat befektetései:
Quaestor értékpapír (2016. 01. 16. lejárattal) 123 057
534 forint összegben, Quaestor értékpapír (2015. 12. 10.
lejárattal) 70 000 000 forint összegben, Hungária értékpapír (2015. 04. 13. lejárattal) 100 000 000 forint összegben.

ELSZÁMOLÁS
Hétfõ óta kapkodjuk a fejünket, amióta kiderült, hogy
a lakosság által befizetett pénzzel a társulásként emlegetett cég vezetõje tõzsdézett és elbukta. Az nem kérdés, hogy nem döntött jól, ez ma már világosan látszik,
hiszen csaknem 300 millió forint lóg a levegõben. A
nyíregyházi polgárok által létrehozott társulás pedig
gyakorlatilag fizetésképtelen. Az viszont kérdés, hogy
milyen felhatalmazás alapján vette a bátorságot magának a társulás elnöke és a pénzügyi vezetõje, hogy kockára tegye a rábízott tetemes összeget? Tud közülük valaki mutatni egy olyan papírt, meghatalmazást, pénzügyi
szabályzatot, ami erre feljogosította õket? Volt ennek a
társaságnak felügyelõ bizottsága? Az elnök úr megszavaztatta zseniális befektetési ötletét az intézõbizottsággal, vagy bárkivel? Egy biztos, elszámolták magukat rendesen, most elszámolhatnának a Nyíregyháziaknak is.
Például azzal, hogy nyilvánvalóan a magán megtakarításaikat is hasonlóan körültekintõ módon intézték
a brókereken keresztül. Köszönjük!
Egy, a hozzájárulást pontosan fizetõ károsult

Az üggyel kapcsolatos nyilatkozatok teljes terjedelmükben megtalálhatóak a www.nyiregyhaza.hu oldalon, ahol a témával kapcsolatos híreket folyamatosan frissítjük!
2015. MÁJUS 22.
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