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A közgyűlés elfogadta a kompenzációs rendszert

Családi
nap

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése 2010.
június 28-án elfogadta azt a javaslatot, amelyet
a Nyíregyháza Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási Társulat tagjai részére, a folyékony
hulladék elszállításának díjkompenzációjára, a
díjkompenzáció forrásának biztosítására terjesztett elõ Csabai Lászlóné polgármester.
Az elõterjesztésben megfogalmazásra került, hogy a rendszer azt az ellentmondást hivatott feloldani, mely szerint

Ingyen ebédet kapnak
Mintegy ezeregyszáz gyerek kap ebédet a nyári
vakáció alatt Nyíregyházán. A város nyolc
pontján osztanak ételt a rászorulóknak. Ingyen ebéd csak azoknak jár, akik az önkormányzat szociális irodájáról megkapták errõl
az értesítést.
Az önkormányzat a nyári étkeztetésre 22 millió forintot
kapott még a Szociális Minisztériumtól. A városban
5300 gyermek részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, közülük választották ki azt az 1099 gyereket, akik nyáron is ingyen
kapnak ebédet. A kezdeményezés már három éve tart,

A Nyíregyházi Fõiskola
Tuzson János Botanikus Kertje a múlt hét szombaton esõ
miatt elmaradt Családi Napját július 3-án (szombaton)
tartja meg.

a csatornahálózatra várók és az
érdekeltségi hozzájárulást rendesen fizetõk szennyvízszállítási költsége még mindig a

a cél az anyagilag nehéz körülmények között élõk támogatása. Az ebédre jogosultakat a gyermekjóléti központ segítségével választották ki.
A lehetõség a nyár végéig
tart. A rászorulók két hétre
való ebédjegyet kaptak az elosztóhelyeken, az ebéd pedig
hétvégén is jár.

többszöröse a régen várt csatornaszolgáltatás költségének.
Az elõterjesztés szerint azon
túl, hogy a víziközmû társulat
tagjai nem szenvednének tovább anyagi hátrányt a beruházás csúszása miatt, a rendszer a fizetési morál erõsödését, a társulatba belépõk számának növekedését és az illegális szennyvízszállítás visszaszorulását is eredményezné.
Az önkormányzat a közszolgáltatót megilletõ mindenkori
települési hulladékkezelési
szolgáltatási díj és a kedvezményes hulladékszállítási díj
különbözetét, vagyis a teljes
kompenzáció költségét – ami
másfél évre kalkulálva közel 50

millió forint – a kényszerûségbõl késleltetett vízgazdálkodási társulati hitel kamatmegtakarításából tudja fedezni.
A közgyûlés az elõterjesztést
egyhangúlag elfogadta, a város 2010. évi költségvetése fejlesztési elõirányzatainak módosításával egyetértett, s határozott arról, hogy a díjkompenzáció forrását az éves költségvetési rendeleteiben biztosítja. 2010. július 1-jétõl tehát
a szennyvízszállítási szolgáltatás a kedvezményezett magánszemélyeknek (vízterhelési díjjal együtt) már hivatalosan is
bruttó 279 Ft/köbméter, közületeknek pedig 278 Ft + áfa/
köbméter.

10 órától 16 óráig az elõzõleg
meghirdetett gazdag program
várja az érdeklõdõket.
A programváltozásról bõvebben
a www.botkert@nyf.hu honlapon lehet információhoz jutni.

Edelényi gyerekek Nyíregyházán

Közel 70 edelényi, árvízkárosult gyereket látott vendégül
Nyíregyháza. Az általános iskolások három napot töltöttek a megyeszékhelyen és közben számos izgalmas program várt rájuk. A gyerekek nyaralását az Együtt a Kertvárosért Alapítvány kezdeményezte és a városi és megyei
önkormányzat mellett, különbözõ intézmények és vállalkozások is támogatták.
H I R D E T É S

Új masszázs-különlegességek a
Bambusz Thai Jógamasszázs Szalonban
Az elõzõ helytõl hetven méterre, a Pazonyi út 17. szám
alá, a Bujtosi Bútorszalon épületébe költözött a nyíregyházi Bambusz Thai Jógamasszázs Szalon. Az új
helyhez új masszázs-különlegességek is járnak.
A tradicionális thai jógamasszázs,
az aromaterápiás olajos masszázs,
a talpmasszázs és a karcsúsító,
alakformáló masszázs mellett már
kérhetnek a felfrissülni vágyók
lávaköves, nyirok- vagy bambuszmasszázst is.
A lávaköves masszázsnál a
masszírozás nem kézzel, hanem
vulkáni eredetû, 50–60 fokos hõmérsékletû, lapos kövekkel történik. A kezelés javítja a vér- és nyirokkeringést is, ezáltal meggyorsítja a méregtelenítõ folyamatokat, és a masszázsnak köszönhetõen, fellazítja az izmokat, harmonizálja a testet-lelket, kiváló
stresszoldó hatása van.
A nyirokmasszázs során a
masszõr gyengéd, körkörös, nyomó-simító mozdulataival gyor-

sítja a nyirok elfolyását, így megszûnik a szöveti nyirokpangás. A
nyirokmasszázs aktiválja az immunrendszert
és az anyagcsere-folyamatokat, indirekt
módon javítja a
vérkeringést,
elõsegíti meglevõ gyulladások,
sebek
gyógyulását.
Hatékonysága
kiemelkedõ a
narancsbõr kezelésénél, fogyókúra és méregtelenítés ideje
alatt is.
A bambuszmasszázs inkább a
kényeztetõ masszázsok közé so-

rolandó. A mozdulatok általában
lassúak, meditatívak. A pácienst
bambuszrúddal és olajjal masszírozzák, melyeknek különös „rezgése” segíti a kikapcsolódást. Az
akupresszúrás pontokon keresztül gyógyító energiát ad. Eredménye a teljes ellazulás és kikapcsolódás.
A kezelésekre – melyek idõtarta-

ma lehet egy, másfél és két óra is
– elõzetes bejelentkezés szükséges, telefonszám: 06-70/375-7932.
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