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Megvan az utolsó brüsszeli pecsét
Nyíregyháza nagyprojektje célegyenesben, már
csak a kivitelezõk kihirdetésére várnak.
Mintegy tizennyolc és fél ezer
nyíregyházi és városkörnyéki la-

kos várja, hogy elkezdõdjenek a
szennyvízprogram kivitelezési

munkálatai. Mikó Dániel, a projekt vezetõje örömmel számolt
be arról, hogy végre az utolsó „i”re is felkerült a pont.
Június 11-én az Európai Közösségek Bizottsága határozatban

Az általános iskolák végzõseinek ballagásával, és az évzáró ünnepségekkel a napokban minden oktatási
intézményben véget ér a
2008/2009-es tanév. A
gyerekek szeptemberig
gondtalanul élvezhetik a
nyár örömeit. Az iskolai
csengõ legközelebb szeptember elsején szólal meg,
jelezve a 2009/2010-es
tanév kezdetét.

jóváhagyta a Kohéziós Alapból
származó pénzügyi hozzájárulást – számolt be a projektvezetõ. Hosszú és rögös volt az út,
hogy eljussunk idáig, de ezzel a
végsõ határozattal gyakorlatilag
teljessé váltak az úgynevezett
Sárga és Piros Könyves Tenderek nyerteseivel történõ szerzõdéskötések feltételei. Ez a
brüsszeli döntés immár hivatalosan is alátámasztja, hogy a tervezett beruházás megfelel az

uniós Környezet és Energia
Operatív Program (KEOP) prioritásainak. Ezzel minden akadály elhárult a kivitelezõi tendergyõztesek kihirdetése elõl. A
beérkezett pályázatokat értékelõ
öttagú Bíráló Bizottság elsõ
döntése az új szennyvíztisztító
és a komposztálótelep tárgyában
már ezen a héten várható, s a
tervek szerint július közepére a
csatornahálózat kivitelezõje is
ismertté válhat.

Indul az Agóra
program
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Múzeumok Éjszakája
2009. június 20-án (szombaton)
újra megrendezik a Múzeumok
Éjszakáját a Jósa András Múzeumban. Az idén több helyszínen gazdag kulturális programokkal és különleges tárlatvezetésekkel várják az érdeklõdõket. A múzeum 14.00 órakor
nyitja meg kapuit és egészen
hajnal 2.00 óráig lesz nyitva. Ter-

mészetesen most is lesznek meglepetések! Ízelítõ a programokból: Õsi mesterségek bemutatója, Szabolcs fejedelem lovasíjászainak látványos produkciója, Szabó Eszter és Kontor Tamás
koncertje, Bíró Gergõ elõadása,
középkori fegyver és harci bemutató, elsõ Kárpát-Medencei Tûzugrás Fesztivál. /3. oldal
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Ősi tájak...

Közmeghallgatás
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése
2009. június 29-én (hétfõn) 17.00 órától

közmeghallgatást tart
a Városháza Krúdy Termében (Kossuth tér 1. I. emelet 121.).

VAKÁCIÓ

A közmeghallgatás alkalmával a város polgárai, a társadalmi
szervezetek, egyesületek, civil szervezõdések képviselõi
közérdekû ügyben a Közgyûléshez,
az egyes helyi képviselõkhöz, a polgármesterhez,
az alpolgármesterekhez vagy a jegyzõhöz kérdést
intézhetnek, illetõleg közérdekû javaslatot tehetnek.
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Kedves Olvasóink!
Legközelebbi számunk
2009. július 2-án jelenik
meg.
H I R D E T É S

