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Zónák –
határokkal

Három utca
kimarad

Ha a képviselõ-testület is elfogadja a rendelet-módosítást,
mozgáskorlátozott-igazolványnyal minden zónában júniustól csak egy óra idõtartamig lehet parkolni. 
Fotó: Tamás Pál

A szervezõk minden erõfeszítése
ellenére három utca most már
biztosan kimarad Kistelekiszõlõben a szennyvíz-beruházásból.
A Vincellér, a Szüret és a Kocsis
utcán nem sikerült megfelelõ számú szerzõdést kötni – tudtuk
meg a városházán Pató Istvántól, a városfejlesztési iroda vezetõ-helyettesétõl.
Elmondta: sajnálják azt a 70 családot, amelyik megkötötte a szerzõdést – mely most így érvénytelenné válik –, mert ez a döntés
õket sújtja, de a 15 milliárdos
program továbbvitele és sikere érdekében kénytelenek voltak ezt
megtenni. Minden érintett kap
majd tájékoztató levelet arról,
hogy a beruházásból kimarad,
vagyis szennyvíz-csatorna ott
nem épül. Jó hír a Mohács utcának, hogy zöld utat kapott, egykét megállapodásra van már csak
szükség a Kilátó, Lomb, Szánkó
és Tövis utcán, de ezek is szerepelnek a programban. A Korong
utcán pedig – mint Pató István
elmondta –, nagyon sokat segít
egy agilis közös képviselõ: Venyige Sándor színmûvész.
(Folytatás a 6. oldalon)

Ehhez szükség lesz egy olyan tárcsára, amelyen beállítja a kezdés
idõpontját az autós. Ha nincs,
vagy nincs beállítva, akkor bünHétvégén elballagtak a végzõsök. Felvételünk az Eötvösben készült tetésre számíthat.
Mindezt Szikszai Zoltántól, a
Városüzemeltetési Kht. parkolóágazatának vezetõjétõl tudtuk
meg, aki elmondta: tapasztalatuk
szerint meglehetõsen sokan –
A felvételi eredményességet tekintve az országos listán köztük vélhetõen üzlettulajdokét nyíregyházi gimnázium is elõkelõ helyen szerepel: ötö- nosok is – használják elõszeredik a Krúdy, tizedik a Kölcsey. 
tettel a kiemelt zónát, ahol nem
érvényes a bérlet, mozgáskorláSallai Judit, a Krúdy igazgatója Kalucza Lajos, a Kölcsey igazgatója tozott-igazolvánnyal.
szerényen fogalmaz: túlmisztifi- azt mondja: beérett a több éves mun- Az egyórás korlátozás egyébként
kálni nem akarják az eredményt, ka, építkezés eredménye. Ma már a KRESZ-ben már szerepel, s
amire természetesen nagyon büsz- többszörös a túljelentkezés, minden most be kívánják építeni a helyi
kék, hiszen tudják, jó képességû bizonnyal köszönhetõen a kínálat- szabályozásba is.
gyerekek jelentkeznek, járnak hoz- nak, amely alkalmazkodik az igé- Nyíregyházán négy parkolási zózájuk. Ugyanakkor azt is hozzáte- nyekhez. Angol és német mellett nát alakítottak ki: a kiemelt zószi: abban viszont nagyon komoly francia, olasz, spanyol nyelvet is taní- nában 210, az 1-esben 160, a 2munkájuk van a pedagógusoknak, tanak, illetve felértékelõdtek a ter- esben 110, a 3-asban 60 forint egy
hogy ezekbõl a tehetséges gyere- mészettudományok. A Kölcsey az óra. A zónák kezdetét és végét
kekbõl ennyien megállják a helyü- elmúlt 14 év alatt a 164. helyrõl küz- táblákkal jelölik, útkeresztezõdés
ket az egyetemen.
dötte fel magát a 10. helyre. Cs. K. ezek hatályát nem oldja fel.

Ketten a tízben

Mindhalálig Beatles
Már szervezik a nyarat a Barbizonban
Immár harmadik szezonját kezdi a Barbizon Nyári Színház. A Sóstón csodálatos környezetben, a Hotel Barbizon
udvarán, magán beruházásban épült szabadtéri színpad
programja már összeállt erre a szezonra. 
Mint azt Körtvélyfáy Barnánétól
megtudtuk: a darabok összeállításánál törekedtek arra, hogy nagyon
színes, változatos kínálatot nyújtsanak az egyre népesebb közönségnek. Június 15-én láthatjuk az elsõ
elõadást: ez pedig Rudolf Péter és
Nagy-Kálóczy Eszter alakításában
a Rómeó és Júlia kétszemélyes
adaptációja, modern, különleges és
humoros feldolgozása.
Hat hét, hat tánc címmel június
22-23-án (péntek-szombat) Kulka
János és Vári Éva látható a sóstói
színpadon. A darabot a Tháliában
játsszák olyan sikerrel, hogy nem
lehet rá jegyet kapni. Az idõs hölgy
táncórákat vesz a tanártól, de a tánc
voltaképpen csak ürügy, két ember egymáshoz való viszonyáról
szól a történet, miközben társadalmi kérdéseket feszeget. Egyszerre
szórakoztató és érzelmes. A következõ hétvégén Gyertyafény keringõ – a kassai színház vendégjátéka. Klaszszikus zenés, szórakoztató vígjáték, a rendezõ Moravecz
Levente. Most elõször láthatunk
határon túli színházi elõadást Sóstón, amit majd évrõl évre újabb fellépés követ a szervezõk szándéka
szerint.
Július 20-án Acél magnóliák – ezt

Diákbulira
jön a Quimby!
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már Bencze Ilona rendezésében láthatjuk. Igazi sztárparádét ígérnek:
Hûvösvölgyi Ildikót, Farkasházi
Rékát, Ivancsics Ilonát, Tóth Juditot, Sára Bernadettet láthatjuk a
szerepekben. A fodrászüzletben
kezdõdõ szórakoztató vígjátékban
már az elsõ percekben feltörnek a
felszín alatt húzódó feszültségek.
A második felvonásban drámai
fordulatot vesznek az események,
ám ne feledjük: a színpadon egy
szórakoztató vígjáték zajlik – ragyogó színészi alakításokkal.
Július 27-én pedig – stílusosan, hiszen a Barbizonban leggyakrabban
játszott lemezei a hatvanas évek kedvenceinek zenéje – Mindhalálig
Beatles. Vagyis: Mikó István, Forgách
Péter, Gyõri Péter és Incze József.
A szezon utolsó elõadása pedig augusztus 3-án látható, a már megismert és megszeretett Turay Ida Társulat elõadásában. A címe: Zsákba
macska. Ismét láthatjuk Nemcsák
Károlyt, Sajgál Erikát, Benkõ Pétert és Vásári Mónit.
Cs. K.

