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A körúton indokolt a buszsáv

HÍREK
 A halál misztériuma. Kiss J. Zsolt asztrológus, pszichodráma asszisztens vasárnap
18.30 órától A halál misztériuma, a változás tudatossága a jelen és a közeljövő bolygóállások alapján címmel tart előadást a
Krúdy Gyula Art Mozi és Rendezvénycentrumban (Dózsa Gy. u. 25.).

■ A tömegközlekedés
erősítésére és P+R parkolókra lenne szükség
Nyíregyházán.

 Az orvos szemével. A XXI. század
gyógyászatáról tart előadást dr. Noszály
János háziorvos hétfőn 17 órától Nyíregyházán a Népkert utcai Életmód Házban.

Nyíregyháza (KM) – A
megyeszékhely
közlekedési
koncepciójáról írt vitaindítót a
V@rosvitán dr. Lányi Botond,
melyben kifejti, hogy a tervezett
külön buszsávokkal aligha tudják majd növelni a tömegközlekedés versenyképességét. Leveléhez több hozzászólás is érkezett. Zajácz János, a Debreceni
Regionális Közlekedési Egyesület nyíregyházi tagozatának tagja a következőket írja:

Nem köthető szerződés
Nyíregyháza (KM) – Új fejlemény a Nyíregyházát és térségét érintő szennyvízelvezetési
és szennyvíztisztítási programot illetően, hogy
nincs változás, azaz még mindig nem köthető szerződés. Ugyanis a közbeszerzési jogvita
megindítására nyitva álló nyolc napos határidő leteltével a két vesztes pályázó ismét jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A Közbeszerzési Döntőbizottság a jogorvoslattal érintett közbeszerzési eljárás ajánlatkérőjének megtiltotta
a szerződéskötést. A kijelölt döntőbiztos gyorsított eljárással a tárgyalás időpontját november
12-re tűzte ki.

A közösségi közlekedést
nem leépíteni, hanem
fejleszteni kell!
Z AJÁCZ JÁNOS

„Megítélésem szerint a 2001ben elfogadott közlekedési koncepció több pontja nem valósult
meg, sőt egyes területeken az ott
leírtakhoz képest homlokegyenest ellentétes döntés született.
Erre a legjobb példa a belváros
teljes lezárása, ami a tömegközlekedésre is vonatkozik. A sétáló utca kiépítése mellett a Korzó
üzletház alatt megvalósult mélygarázs is ellentmond az akkori
közlekedési koncepciónak.
A forgalomcsillapítás így csak
a lezárt területeken éri el célját, a lezárt terület szélén lévő
mélygarázs jelentős forgalmat
generál. A Korzó mélygarázsának díjszabása nem illeszkedik
a város parkolási rendszerébe
és minden korszerű közlekedési szemlélettel szembemegy.
Az olcsó parkolás forgalomvonzó hatása jelentős, a káoszt az

Generációk.

Három felnőtt és egy
felsős diák alkotta azokat a csapatokat (a
Kodály Iskola Nyugdíjas Baráti Körét is),
amelyek pénteken részt vettek a Westsik
középiskolában rendezett „A város, ahol
élünk” című jó hangulatú, játékos, gene(Fotó: Sipeki Péter)
rációs vetélkedőn.

Húsipari szakmában jártas,
betanított vagy szakmunkást
felveszek Nyíregyházáról és
környékéről. Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet: 20/390−
5705.
690347

MUNKAHELYET KÍNÁL
Exkluzív svájci, olasz és ausztriai
munkahelyekre konzumhölgyeket
keresünk. Magas kereseti
701939
lehetőség. 20/554−0106.

Karosszéria−lakatos gyakorlattal
rendelkező karosszéria−lakatost
azonnali kezdéssel felveszünk
06309552325 Ár: 1 Ft. Érd:
06309552325, 0652203098
701906

Gyakorlattal rendelkező bér és
munkaügyi feladatok ellátására
munkatársat felveszünk. Munka−
végzés helye: Nyíregyháza.
Szakirányú végzettséggel és gya−
korlattal rendelkezőket veszünk
fel kizárólag. "PONTOS" A685647
jeligére a kiadóba kérem.

Kőműveseket felveszek, Nyírbátor
és Nyíregyháza közötti lakosokat.
701587
Érd.: 30/292−4728.

Átlagosan 35 autóban utaznak annyian mint egy buszban...
autók nagy száma okozza. Érdemes megszámolni a torlódások idején a sorban álló autókban ülő emberek számát, egy
darab busz kényelmesen el tudna annyi embert szállítani, torlódás nélkül. Konkrét számokkal egy átlagos busz 12 m hoszszú, kb. 27 ülő- és 50 fő álló utas
tud kényelmesen utazni rajta.
Egy személygépkocsiban átlagosan kevesebb, mint 2 fő utazik,
de ha 2 fővel számolunk autónként, akkor 27 utas elszállításához több, mint 55 méternyi útfelület szükséges!

pában már megtanulták hova
vezet a közösségi közlekedés
elsorvasztása, az ész nélküli
út és parkoló építés.

azokon a helyeken indokolt, ahol
a koncepció javasolja, de a Vay
Ádám körúton például indokolt
a buszsáv és az ún. buszzsilipek
alkalmazása.
A parkolókat nem a belvárosban, hanem a külső körút
környékén célszerű kialakítani, P+R rendszerben. Az lenne a
kívánatos, hogy a körúton belülre csak környezetkímélő buszok
hajtsanak be. Így el lehet kerülni a torlódásokat és a légszenynyezést a belvárosban.”

Elkerülni a torlódást
A közösségi közlekedésben
óriási potenciál van kihasználatlanul Nyíregyházán, kár
lenne veszni hagyni. A buszsávok, forgalomirányítás kialakítása gyakorlatilag filléres tétel
a korábban megjelent kötöttpályás álmokhoz viszonyítva.
Színvonalas közösségi közlekedés nyújtható a buszsávokban haladó gyorsbusz vagy BRT
rendszerrel, és szintén viszonylag olcsón alternatív meghajtású (például gázüzemű), környezetbarát flotta alakítható ki.
A buszsávok kialakítása véleményem szerint nem pontosan

Kötöttpályás álmok
A fenti példa remélem elég
szemléletes ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy a közösségi közlekedést nem leépíteni, hanem
fejleszteni kell. Nyugat-Euró-

Minőségi elemek terítésére
keresünk üzlet látogató−területi kép−
viselőt szabolcs megye
területére.amit kérünk:saját gép−
kocsi,hasonló területen szerzett
tapasztalat,kisker boltok isme−
rete.kizárólagos terítés a megyé−
ben,jutalékos rendszerben. Ár: 1 Ft.
Érd: 202338747
701904

Nemzetközi konszern felvételt
hirdet 3−4 fő vezető kvalitású,
kommunikatív, 25−50 éves
pályázó részére új eu−konform
szolgálatatás és szakma
magyarországi bevezetésére
uniós bérezéssel, diploma előny.
Érd: 30/7373−568

Munkahely fodrász szalonba ven−
dégkörrel rendelkező vállalkozó,
kozmetikust, manikürös társakat
keresek. "gabi" szépségszalon. Ár:
1 Ft. Érd: 306956469, 202405922

Piacvezető pénzintézet nyíregyházi
igazgatóságára keresek diplomás
munkatársat 200 E Ft kezdő,
garantált fizetéssel. Tel.: 30/248−
6289.
701815

701896

701927

Nyíregyházi munkavégzéssel
kőművest és segédmunkást
felveszek, azonnali kezdéssel kis−
könyvvel. (vakolás, simítás). Tel.:
701743
20/472−9009.

(Illusztráció: KM archív)

Nyíregyházi presszóba, gyakorlattal
rendelkező pultosnőt keresek.
kizárólag 27−40 év közöttiek jelent−
kezését várom. érdeklődni 10−19
óráig. Ár: 1 Ft. Érd: 204654962
701944

Kelet-V@rosvita
Nyíregyháza

Országos hálózattal rendelkező
számítástechnikai magániskola
keres üzletkötőket, oktatásszervezői
munkakörre, Nyíregyháza és
környékéről. Elvárás: saját gép−
kocsi, jogosítvány, jó megjelenés,
kiváló kommunikációs készség,
határozottság. Amit kínálunk: rugal−
mas munkaidő, változatos munka−
kör, kiemelkedően versenyképes
fizetés. Jelentkezni az
allas@intereumedia.hu címen fény−
képes önéletrajzzal lehet.
701900

Szeretetotthon ápoló−gondozónői
munkatársat keres, Nyírbátor és
környékéről. Érd.: 42/719−320,
689323
30/207−1841.

Telequest kft. munkatársakatkeres
telefonos operátor munkakörre,
nyíregyházi telephelyén. jó kereseti
lehetőség, rugalmas munkaidőben.
diákok jelentkezését is várjuk. Ár: 1
701913
Ft. Érd: 0618893093

RADIOLÓGUSOKAT, PSZICHIÁTE−
REKET, PATOLÓGUSOKAT
keresünk ingyenes nyelvi képzés−
sel, anyagi támogatással Své−
dországba. Információ:
www.care2you.se,
gyorgy@care2you.se,
701833
+46706631626

Night club, határmenti keres lányo−
kat. Szállás ingyenes. Érd.: 30/
562−6313.
701934

Az apróhirdetések folytatódnak a 15. oldalon.

Messiások – a modern művészet remekei a megváltásról
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Az Inform Média Kft. a regionális újságpiacon tevékenykedik, a nyomtatott és
az online média területén piacvezető Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és
Szabocs-Szatmár-Bereg megyében.
Az Inform Média Kft.
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Feladat:
 értékesítés,
 új ügyfelek keresése,
 új piaci lehetőségek folyamatos keresése,
 meglévő piac ismerete.
Elvárásaink:
 minimum középfokú végzettség,
 teljesítményorientáltság,
 kitartás,
 határozott fellépés,
 értékesítési tapasztalat.
Amit kínálunk:
 teljesítményorientált jövedelem,
 fiatalos csapat,
 folyamatos fejlődési lehetőség,

MODEM – Modern és Kortárs Művészeti Központ
4026 Debrecen, Baltazr DezsĂ tr 1. ¥ +36 52 525-018
modem@modemart.hu ¥ www.messiasok.hu ¥ www.modemart.hu

D E B R E C E N

Válassza Ön is a Keletet! Használja ki előfizetői kedvezményeinket.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, örömmel fogadjuk írásos,
fényképes önéletrajzát 2009. november 20-ig a következő címen:
Inform Média Kft.
4401 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6.
zsolt.varga@inform.hu

622218

Munkavégzés helye: Nyíregyháza

701829
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Kedves Előfizetőink! Szeretettel meghívjuk az idei egyedülálló izgalmas kiállításra, 2009. augusztus 13-tól december 31-ig Debrecenbe, a
Modembe. A Messiások című nemzetközi tárlaton többek között Picasso, Dalí, Chagall, Francis Bacon, Munch, Kokoschka, Andy
Warhol és Munkácsy Mihály munkái szerepelnek, összesen 14 országból kölcsönöztek remekműveket a debreceni Modemnek. A Messiások hétfő kivételével mindennap 10-től 18 óráig, csütörtökön 12-től 20 óráig látogatható. A Kelet-Magyarország
előfizetőjeként Önök a felnőttjegyeiket 3200 Ft helyett – 600 Ft kedvezménnyel – 2600 Ft-ért, míg a diák/nyugdíjas
jegyeiket 1700 Ft helyett – 400 Ft kedvezménnyel – 1300 Ft-ért válthatják meg szerkesztőségünkben (Nyíregyháza,
Dózsa György u. 4-6.) munkanapokon 8.00 és 15.00 óra között. További információ: www.messiasok.hu
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