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Lippai Napok
Hetedik alkalommal rendezte meg a Lippai János Szakközép- és Szakiskola a Lippai Napokat. A kétnapos rendezvényen az agrárium helyzetérõl és jövõjérõl szerveztek konferenciát, 16 mezõgazdasági iskola legjobb tanulói pedig szakmai versenyen mérték össze tudásukat. !

Öt ország 16 csapata vonult be
a Lippai Napok megnyitó ünnepségére az iskola apagyi tanüzemébe.
– A rendezvényt az iskola azért
tartja fontosnak évrõl évre megrendezni, hogy felhívják arra a
figyelmet, a földmûvelés és az
élelmiszertermelés mindig stratégiai ágazat marad, és a fiata-

lok minden
nehézség ellenére szívesen válasszák
a mezõgazdasági szakmákat
–
mondta a
megnyitón
Szombati Erzsébet tanuló.
Gajdos Istvántól, az intézmény igazgatójától megtudtuk: a szakmai versenyfeladatok között vetõmagfelismerés, szarvasmarha-ápolás, juhkörmölés, kézi kukoricamorzsolás és pónifogat-hajtás
szerepelt, a lengyel, szlovák,
cseh, román és magyar csapatok pedig népi ételek fõzésében
is összemérték tudásukat.

Hirdetés
LAKOSSÁGI FÓRUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A VILÁG ÖSSZES GYERMEKÉNEK!

Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési
és szennyvíztisztítási programja
Víziközmû-társulat szervezése

Cím: „ÁLMAIMBAN NYÍREGYHÁZA”
Kiíró: Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány
Határidõ: 2007. október 12.
Érvényes: 2007. október 12.
Tárgymutató: rajzpályázat: ÁLMAIMBAN NYÍREGYHÁZA
Pályázhat: minden általános iskolás, ill. iskoláskorú gyermek.
A Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány meghirdeti immár hagyományos rajzpályázatát a 2007. október 29–31-e között az õszi szünetben
megrendezésre kerülõ Mesterkurzus alkalmából.
A pályázat ez évi mottója: „ÁLMAIMBAN NYÍREGYHÁZA”
Pályázati kategóriák:
– alsó tagozatos kategória (1–4. osztály)
– felsõ tagozatos kategória (5–8. osztály)
Pályamûvek témái:
Az alkotások elsõdlegesen az iskolás gyermek tapasztalt mindennapi élményeit, vagy éppen vágyait, álmait jelenítsék meg.
Mutassák be azt a várost, ahol szívesen felnõnének, de várunk olyan alkotásokat is, amelyek a negatívumokra mutatnak rá. Hiszen legalább olyan fontos az
álmok világa, mint a gyermekek fejlõdésére óhatatlanul nagy hatással lévõ, olykor kiábrándító valóság megjelenítése.
Pályamûvek elkészítése:
A rajzpályázatra A/3 vagy A/4 méretû, fekvõ vagy álló rajzlapokon, netán egyéb,
nem törékeny anyagon megvalósított mûvek nevezhetõk. Az elkészítés technikája szabadon választott, pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika stb. Egy alkotó kizárólag egyetlen alkotással pályázhat.
Kérjük, hogy a rajzok hátulján jól olvashatóan mindig csatold az adataidat!
Név, életkor, lakáscím, e-mail, telefonszám.
Az iskola neve, címe, valamint a felkészítõ pedagógus vagy szülõ neve, e-mail
címe, telefonszáma.
Pályázat benyújtása:
A pályázati anyagokat az alábbi címre kérjük postázni:
Míg Megnövök Kiemelkedõen Közhasznú Alapítvány
4431 Nyíregyháza, Szódaház utca 4-6. Telefon: 42/440-179
Beküldés, illetve a postázás határideje: 2007. október 12.
Az alkotásokat korosztályonként értékeljük és jutalmazunk. A fõdíjakon túl, a
Bíráló Bizottság döntése alapján értékes különdíjak is gazdára találnak.
A projekt fõvédnöke: Csabai Lászlóné, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere. A zsûri két szakmai és egy társadalmi tagból áll.
Nevezési díj és nevezési lap nincs. A szerzõ az alkotás beküldésével elfogadja
a pályázati feltételeket.
A legjobb alkotásokból a Kis Vakond Gyermektáborban október 29–31-e között
az õszi szünetben kiállítást rendezünk. A pályázat postázásával a pályázó törvényes képviselõje hozzájárul ahhoz, hogy a pályamû kiállításra kerüljön, illetve
kiadványainkban megjelenjen.
Az alkotások elkészítéséhez sok sikert kívánnak a pályázat védnökei!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének döntése alapján
megkezdte munkáját a Nyíregyháza és térsége szennyvíztisztítási
és csatornázási program megvalósítása érdekében megalakítandó
víziközmû-társulat szervezõ bizottsága. A bizottság munkájának
eredményeként a Polgármesteri Hivatal szerzõdést kötött a társulat szervezésében közremûködõ N-Alexander Kft.-vel.
A város érintett területein az alábbi idõpontokban kerül sor tájékoztató fórumokra, illetve a kft. munkatársaival a belépéshez szükséges dokumentumok aláírására.
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A városi stadionban szombaton mintegy 200-an vettek részt a Városüzemeltetési Kht. munkatársi sporttalálkozóján, amely óriási sikert
aratott a résztvevõk körében. A szervezõk játékos sportvetélkedõvel,
tekézési lehetõséggel és kispályás labdarúgással várták a jelentkezõket.
A sportvetélkedõn ötvenen, a tekében hetvenen, a kispályás labdarúgásban pedig hét csapat, mintegy nyolcvanan mérték össze erejüket. A
cégvezetés nevében Romanovics István ügyvezetõ igazgató adta át a
díjakat és köszönte meg a Nyírsuli Kht. szervezõinek a színvonalas
lebonyolítást.
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Helyszín
Oros
Általános Iskola
Fõ u. 60.
Borbánya
Mûvelõdési Ház
Margaretta u. 50.
Felsõpázsit
Repülõtér
(Ebédlõ)
Mandabokor
Mûvelõdési Ház
Jegenye u.

Rozsrétszõlõ
Általános Iskola
Rozsrétbokori út 17.
CsászárszállásButyka
Közösségi Ház
Benkõ u. 1.
Oláhrét
Tó Büfé
Oláhréti út
Kistelekiszõlõ
Ált. Isk.
Koszorú u. 10.
Nyírjes
Orvosi Rendelõ

10.

Nagyszállás
Közösségi Ház

11.

Nyírszõlõs
Általános Iskola
Kollégium u. 54.

12.

Sóstóhegy
Szabó L.
Általános Iskola
Igrice u. 6.
Sóstófürdõ
Hotel Sóstó
Sóstói út 76.
(volt KISZ tábor)
Bokortanyák
Vajdabokor
Mûvelõdési Ház

13.

14.

Fórumok
ideje
10. 09.
17.00
(kedd)
10. 10.
17.00
(szerda)
10. 11.
17.00
(csütörtök)
10. 16.
16.30
(kedd)

10. 16.
18.00
(kedd)
10. 17.
18.00
(szerda)
10. 17.
16.30
(szerda)
10. 18.
18.00
(csütörtök)
10. 18.
16.30
(csütörtök)
10. 19.
17.00
(péntek)
10. 24.
17.00
(szerda)
(tornaterem)
10. 25.
16.30
(csütörtök)
(tornaterem)
10. 25.
18.00
(csütörtök)
10. 26.
17.00
(péntek)

Társulat szervezése
10. 13-14.
10.00–16.00
10. 13-14.
10.00–16.00
10. 13-14.
10.00–16.00
10. 20.
10.00–16.00
10. 21.
11.00–16.00
10. 20-21.
10.00–16.00
10. 20-21.
10.00–16.00

10. 20-21.
10.00–16.00
10. 20-21.
10.00–16.00
10. 20-21.
10.00–16.00
10. 20-21.
10.00–16.00
10. 27-28.
10.00–16.00
(iskolai könyvtár)
10. 27-28.
10.00–16.00
(tanterem)
10. 27-28.
10.00–16.00

10. 27-28.
10.00–16.00

