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MAGYARORSZÁG

KIRÁLYI
PROGRAMOK

Három helyen tisztelegnek
a hősök emléke előtt
Vasárnap 10
órakor a Bólyai téri Hősök temetőjénél kezdődik az az ünnepség, melyen tisztelegnek
a hősök emléke előtt.
Azt követően a résztvevők
különjáratú busszal a Hősök terére mennek, ahol az első világháborús emlékműnél koszorúznak. Tizenegykor kezdődik
a megemlékezés az Északi-temetőben, ott dr. Bíró Andor,

Mozgalmas élet
zajlik a közösségi
házban Nagyszálláson. Az itt élők
mindennapjait
színesítő programok egyike volt a
pünkösdi játszóház,
ahol pünkösdi királyt
és királynőt választottak a ﬁatalok.
Felelevenítették
a pünkösdölés
hagyományát, körjátékokat játszottak,
pártát készítettek és
koszorút fontak.

a HM Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Katonai Emlékhelyés Hadisírgondozó Igazgatóság
igazgatóhelyettese,
főtanácsosa emlékezik. Ökumenikus
szertartás keretében szentelik
meg egy második világháborúban elesett katona sírját. A
hősök napi rendezvényt a megyeszékhely önkormányzata
és a Nyíregyházi Városvédő
KM
Egyesület szervezi.

NYÍREGYHÁZA.
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Mini-manó nap
a Városmajorban

„Ez nem jó ötlet!”
KELET-V@ROSVITA
NYÍREGYHÁZA
Mielőtt a fákat kivágták, soha nem volt ezen
a területen víz!

KAKTUSZKIÁLLÍTÁS

Egyesülete kaktusz
és egyéb pozsgás
növények kiállítását
és vásárát rendezte

A Nyíregyházi
Kaktuszgyűjtők

NYÍREGYHÁZA. „Bizonyítékot
találtam arra, hogy a fák kivágása, területek lebetonozása nem jó „ötlet” – írja a
v@rosvitán Babosi György.
„Az erdőben van egy mé-

meg pénteken a
nyíregyházi Országzászló téren.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

lyebben fekvő rész, ahol tavaly tarvágást végeztek és
a fák gyökereit is kiszedték.
Szokásos futásom alkalmával
a területhez közeledve békakuruttyolást hallottam. És lőn
csoda, egy tó van azon a területen. Kikerülni csak úgy lehetett, hogy a vasúti sínekre felmásztam. Mielőtt a fákat nem
vágták ki, soha nem volt itt víz!
Csemetékkel már beültették,
de azok egyelőre ki sem látszanak a vízből. Akit érdekel, sze-

mélyesen is megnézheti, ha a
kótaji úton a Nyíregyháza vége
várostáblánál bemegy az erdőbe és sétál 200–300 métert
befelé. Mivel keresztül-kasul
futok az erdőben, sehol máshol nem volt ilyen, mégcsak
kikerülendő pocsolya sem. Ja,
mert máshol vannak fák.
Fel kellene fogni, hogy fákat
kell ültetni. Melegben hűst
adnak, esőben a vizet szívják
fel. Ezt kiabálni kellene, mert
KM
nem ez a „trend” – írja.

NYÍREGYHÁZA. Mini-manó napot rendeznek május 31-én
16.30–19 óra között a Városmajori Művelődési Házban. Az érdeklődők láthatják az Apáczai
Csere János Gyakorlóiskola és
AMI művészeti csoportjainak
bemutatóit, látható kiállítás
és bemutató a grafika tanszak
munkáiból, lesz táncház és
gyermekjáték-foglalkozás,
viselet- és hajviselet-bemutató, „Terka baba” kiállítás és
bemutató, utóbbit Török Renáta viselet- és viseletesbabakészítő tartja.

FIDESZ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Kompenzáció és hátrányos fejlesztések
Ki kell dolgozni az
érintettek számára azt
a kompenzációt!

– Az emberek joggal türelmetlenek, hiszen évek óta
fizetik a hozzájárulást, miközben a szippantási költségek
egyre magasabbak – folytatta
a képviselő, aki szerint minél
hamarabb ki kell dolgozni az
érintettek számára azt a kompenzációt, amivel a közgyűlés
minden tagja egyet értett.
Marinka
Viktor
önkormányzati képviselő a Sóstó-

A város vezetésének és minden képviselőnek azon kell dolgoznia, hogy
a szennyvízprogram minél
hamarabb elindulhasson –
mondta pénteki sajtótájékoztatóján dr. Vinnai Győző, a
Fidesz frakcióvezetője.

NYÍREGYHÁZA.

Gyógyfürdők Zrt. beszámolója
kapcsán úgy fogalmazott: független könyvvizsgálók állapították meg, hogy az 52 millió
forintért kiépített kontrolling
rendszerre nincs szükség, s
nem is használják. A zrt. tavaly
228 millió forintos veszteséget
halmozott fel, a felügyelő-bizottság tagjai révén több mint
100 millió forintnyi, a cég számára hátrányos fejlesztésre

Horgász

12 pontos „megbízást”
adtak az új kormánynak
NYÍREGYHÁZA. Tiz
Tizenkét pontjavaslato juttatott el
ból álló javaslatot
a megyei ország
országgyűlési képviselőkhöz a Szab
Szabolcs megyei
mérnöki kamara, mely ezzel a
lépéssel a nehéz helyzetben
lévő hazai mikro-, kis- és közepes mérnök vállalkozásokon kíván segíteni.
Az összeállítás nemcsak a
problémákat tárja fel, ajánlásokat is megfogalmaz a magyar mérnökök és vállalkozások versenyképességének elősegítése érdekében. A képviselőktől a Magyar Mérnöki Kamara (MMK) azt várja:
méltóképpen képviseljék a
pontba szedett célokat. Az új
kormánynak címzett 12 pont
szorgalmazza a beruházások,
a közpénzek és uniós források hatékony felhasználását,
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A Nagyhalász Florexim Kft. Rétköz utcai horgásztónál
kellemes, nyugodt környezetben minden feltétel adott
a jó horgászáshoz és pihenéshez.
Szeretettel várjuk a horgászokat vagy csak
a kikapcsolódásra vágyókat, baráti társaságokat grillezésre,
bográcsolásra igényesen kialakított hellyel.
Napijegy ill. éves bérlet a helyszínen váltható előző
évi árakon.
Érdeklődni: Albók József 0630/9557-418
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Éjszakai horgászat: csak tavainkra érvényes területi
engedéllyel rendelkező horgásszal együtt lehetséges!

További információk: 06-30 248 6646

A Nagyerdesi Horgásztó várja vendégeit Ibrányban!

932746

a körültekintő projektkiválasztást, s a jó előkészítést. Az
MMK elvárja, hogy egyszerű
és hatékony legyen az intézményrendszer, megfelelő előkészítési idő és pályázati forrás
álljon rendelkezésre. Úgy vélik, azonnali módosításra szorul a közbeszerzési gyakorlat
– Eisert László megyei elnök a
nyíregyházi, évek óta húzódó
szennyvízberuházást hozta fel
tanulságos példaként.
Elhangzott:
a
leszorított mérnöki díjak korlátozzák
az igazi versenyt, a minőségi
munkát. A magyar mérnöki
vállalkozások a külföldi tervezőirodák „bérencei” lesznek, kevés a megbízásuk,
így a magyar mérnököket az
elbocsátás, a vállalkozókat a
tönkremenetel fenyegeti.

OKLEVÉL
Az „Önmenedzselés a munkaerőpiacon” akreditált

tanfolyam
záróakkordjaként
oklevelet vehettek
át sikeres vizsgáik

Május 29., szombat
NYÍREGYHÁZA
9.: Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány támogatásainak kiosztása a városházán
9.: Brumi játszóház a Borbányai Művelődési
Házban
9.: Gyermeknap a Városmajori Művelődési Házban
10–15.: Romagyereknap, Huszárvár
10–14.: Regionális esélyegyenlőségi nap, családi
nap, Esély Centrum
10.30: Nyírszőlősi majális és gyermeknap és II. Nyírségi Gazdanap a Kollégium utcai sportpályán, eső
esetén a Szőlőskerti Általános Iskola tornatermében,
20.30 órától Lagzi Lajcsi
10.: Korzó-Sunshine-VMK gyermeknap a Korzóban.
Bábszínház, gólyalábasok, Pregitzer Fruzsina gyermekműsora, 2 Step, Street Dance School és T-Dance
Tánciskola, Igrice Néptáncegyüttes, Bartók Eszter,
Király Viktor, játszóház

Telefon: 30/958-1247
A Tisza-Rétköz Horgászegyesület
2010. 06. 20-06. 27. között

14 éven aluli gyermekek részére
horgásztábort szervez Kőkapun.
Érd.: a 42/410-038-as telefonszámon.
Üdülési csekket elfogadunk.
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Nem indul el a kisvasút, s
nem osztanak városkártyát
NYÍREGYHÁZA. Mint ahogy arról
beszámoltunk, csütörtökön ült
össze a megyeszékhely közgyűlése. Néhány döntésről beszámoltunk, ám több határozat nem fért bele a lapba.
A kisvonat újraindításához,
napi öt vonatpár közlekedtetéséhez az állomás és Sóstógyógyfürdő között a MÁV havi
9,8 millió forintot kért. Ez az
összeg meghaladja az önkormányzat lehetőségeit, ezért az
újraindítást a képviselők nem
javasolták, célszerűbbnek tartanák a kisvasút nyíregyházi
szakaszának a helyi közlekedésbe való integrálását – ennek előkészítéséről döntöttek.

Hosszú vita után született
döntés arról, hogy a Szabolcs
Volánnál tavaly keletkezett 225
milliós veszteség kompenzációjaként a város két ingatlant ad
át a közlekedési társaságnak. A
testület elé került a Nyíregyháza Városi Kártya bevezetéséről
szóló előterjesztés is. Csabai
Lászlóné polgármester azt javasolta, hogy egy következő
ülésre hozzák vissza a már
részletes előterjesztést, dr.
Vinnai Győző úgy vélte, hogy
a következő önkormányzatnak kellene ezzel foglalkoznia,
a testület pedig úgy döntött,
hogy nem támogatja a program megvalósítását.

BALSA 10.: Irodalmi délelőtt Illyés Péterrel a
sportpályán
VAJA 9.: Utcaszínház a Vay Ádám Múzeum
parkjában. Fél tizenkettőkor utcaszínházi előadás
keretében elevenedik meg a Lúdas Matyi története.
A nap folyamán Márkus Ágnes keramikusművész
kézműves foglalkozást tart
KISLÉTA 10–24.: Falunap, sportpálya
NAPKOR 9.: Akácvirágzás Nyírségi Ízek Fesztiválja és a Méz Ünnepe, meghívásos és amatőr
kettesfogathajtó-bajnokság, Napkorona udvarház
NYÍRBÁTOR 10.: IV. Bátori Vigasságok a Papok
rétjén
SZORGALMATOS 11.: Hársfaünnep
TUZSÉR 17.: Új Eleonóra batikfestő kiállításának
megnyitója a Lónyay-kastélyban
ZÁHONY 8.: Gyermeknap a tájházban
TISZAVASVÁRI 19.: Borvacsora a Vasvári Pál
Múzeumban

DOMBRÁD 9.: Sportnap a Móra Ferenc Általános
Iskola sportpályáján
Május 30., vasárnap
NYÍREGYHÁZA
8–12.: Zöld Bababuli, Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum
9–17.: Régiós fogathajtó bajnokság a Kollégium
utcai sportpályán, Nyírszőlős
9.: Gyermeknap a kalandparkban, Park Hotel
10. Hősök napja: Hősök temetője, Bólyai tér, majd
Hősök tere, s Északi temető
18. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar hangversenye,
Kodály Zoltán Általános Iskola, Kodály-terem
20.30: Leszállás Párizsban, komédia, Sóstóhegyi
Közművelődési Színtér
KÁLMÁNHÁZA 10.: Ingyenes programok a Nyírségi
Segítő Kéz Alapítvány szervezésében a teleházban
(Rákóczi u. 20.) ügyességi verseny, gyöngyfűzés,
ﬁlmvetítés, ki mit tud?

HIRDETÉSEK

C

után a résztvevők
pénteken a vmk
szervezésében.

HÉT VÉGI PROGRAMOK SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN

2h
hetente telepítés,
pént
pénteken és szombaton
éj
éjszakai horgászat!

946258

derült fény. – Sóstó csak úgy
válhat igazi turisztikai övezetté, ha megépül egy négycsillagos szálloda. Sóstónak van
jövője, de más logika mentén
kell felépíteni – vélte Vinnai
Győző. A képviselők szerint
tarthatatlan, hogy a Szabolcs
Volán veszteségét a város
egyenlítse ki, most éppen egy
225 millió forint értékű ingatlan átadásával.
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