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Kezdődik nyolc nemzet táncosainak viadala
Idén immár hetedik alkalommal rendezik meg
a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált Nyíregyházán. Nyolc nemzet tíz tánccsoportja lép
közönség elé augusztus 15-e és 21-e között, és
persze megismerkednek egymás kulturális hagyományaival is.
A Megyei Príma Díjas Nyírség Táncegyüttes idén már

hetedik alkalommal rendezi
meg a Nyírség Nemzetközi

Néptáncfesztivált augusztus
15-e és 21-e között. Nyíregyháza legnagyobb nyári kulturális eseményén nyolc ország,
Belgium, Izrael, Japán, Portugália, Szerbia, Tajvan, Törökország, és persze hazánk kiváló táncegyüttesei szórakoztatják a közönséget.
A fesztiválnyitó gálamûsort
augusztus 16-án, vasárnap 20

órától rendezik a Kossuth téren Üdvözlünk nagyvilág
címmel. Hétfõn délután 15
órától szintén a belvárosban
Nemzeti Napot tartanak,
amikor bemutatók, táncházak, ételkóstolók várják a közönséget.
Este 21 órakor már Világok
Tánca elnevezéssel rendeznek elõadást a Szabadtéri

Színpadon Ázsia és Európa
táncosaival. A fesztiválzáró
gálára pedig az augusztus
20-ai nemzeti ünnep délutánján kerül sor a Kossuth téren,
Nyíregyháza visszavár szlogennel, és ezzel elbúcsúznak
egymástól a nyolc nemzet
táncosai.
Bõvebben a www.nyiregyhazinaplo.hu oldalon
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VIDOR
melléklet
Energiahatékony fejlesztés Augusztus 20-ai programok Csúszik a
szennyvízprogram
pályázati pénzből
Idén augusztus 20-án is a Kossuth térre várják a

nyíregyháziakat az államalapító Szent István tisz- Egy hónapot csúszik a szennyvízberuházás. A késlekedés oka,
A lakosság energiahatékonysági beruházásait ösz- teletére rendezett ünnepségre.
hogy a szennyvízprogram pátönzi a Nemzeti Energiatakarékossági Program,
lyázati eredményét minden léSzoboszlai Tibor
det mond Csabai Lászlóné, nyeges kérdésben megtámadták.
melynek nemrégiben jelent meg idei kiírása.
Nyílászárócserére, utólagos hõszigetelésre, a fûtés és melegvízellátás korszerûsítésére, és a
megújuló energia felhasználására lehet pályázni a Nemzeti
Energiatakarékossági Program
idei kiírásán. A pályázati lehetõség a lakosság energiahatékonysági beruházásait ösztönzi,
a hagyományos technológiával
épült ingatlanok esetében termé-

szetes személyek, lakásszövetkezetek és társasházak is pályázhatnak, az iparosított technológia esetében azonban már szigorúbb a kiírás. A beruházási költség 30%-ára, a megújuló energiafelhasználás esetén a fejlesztés
35%-ára lehet támogatást nyerni. A pályázati felhívás és adatlap letölthetõ az Energia Központ Nonprofit Kft. honlapjáról.
H I R D E T É S

A megemlékezések és a kitüntetések átadása után a 7. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál gálamûsora szórakoztatja a közönséget, és lesz tûzijáték is. Az államalapító Szent
István és az Alkotmány ünnepén, augusztus 20-án a Kossuth
téren 17 órától kezdõdik az ünnepi mûsor. A Himnuszt követõen Ratkó József Szent István
imáját Sinkovits-Vitay András
színmûvész elõadásában hallhatja a közönség. Ünnepi beszé-

Nyíregyháza polgármestere,
majd az életmûdíjak, és a díszpolgári cím átadására kerül sor.
Idén is megszentelik az új kenyeret, az ünnepi mûsorban pedig a néptánc kapja a fõszerepet.
A nemzetközi produkciók után,
22 órakor a városháza tetejérõl
tûzijáték zárja az augusztus 20ai megemlékezést. Rossz idõjárás esetén a tervezett programokat a Váci Mihály Kulturális
Mûvészeti és Gyermekcentrumban rendezik meg.
H I R D E T É S

A Közbeszerzési Döntõbizottság tárgyalását követõen a tervek szerint szeptemberben kezdõdhet el a munkakezdés,
amennyiben azonban a nyertes
fél pályázatát érvénytelennek
nyilvánítják, új közbeszerzési eljárást kell indítani, amely újabb
három hónapos késést jelent.

Augusztus 28-a és szeptember 5-e között immár nyolcadik alkalommal rendezik
Nyíregyházán a VIDOR
Fesztivált, azaz a VIdámság
és Derû ORszágos seregszemléjét, amely mára az
egyik legnagyobb hazai
összmûvészeti rendezvény
lett, 9 nap alatt 70 helyszínen
mintegy 400 program zajlik.
Mai lapszámunkban négy oldalon adunk ízelítõt olvasóinknak a két hét múlva kezdõdõ fesztivál programjairól.

Kedves Olvasóink!
Legközelebbi számunk
2009. augusztus 27-én jelenik meg.
H I R D E T É S

