3

Élménydúsabb élményfürdõ
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2011-ben rekordot döntött a fürdôk látogatottsága.
Az elért eredményrôl kérdeztük dr. Podlovics
Roland vezérigazgatót.

Szennyvíz beruházás
OTP Lakástakarék Pénztári
tudnivalók a szennyvíz beruházás
kapcsán.
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Garancia és jobb lehetôség
A városüzemeltetés célja, hogy a fogyasztói igényekhez igazítsa a piac nyitva tartását, szolgáltatásait és
berendezését.

X IX. é v f o l y a m ,
9. s z á m
2 0 1 2. március 14.

Ünnepi programok
Kétnapos rendezvénysorozattal emlékezik az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc 164. évfordulójára a
nyíregyházi önkormányzat.
A városházán már látható a Kossuth emlékek Nyíregyházán
címû kiállítás. Több olyan dokumentumot állítottak ki, amelyeket Kossuth Lajoshoz köthetünk, hiszen idén több évfordulóról is megemlékezhetünk a történelmi személyiség kapcsán. Születésének 210. évfordulóját, díszpolgárrá avatásának
125. évfordulóját és a Kossuth-szobor felállításának 100. évfordulóját ünnepeljük 2012-ben.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 164. évfordulójának megemlékezései a hagyományoknak megfelelôen már
március 14-én délelôtt megkezdôdnek Nyíregyházán. A városlakókat 10 órakor az Északi temetôbe várják. Hozzon egy
szál virágot a ‘48-as sírkertbe jelmondattal. Délután 17 órakor pedig a Petôfi téren rendeznek ünnepi megemlékezést és
koszorúzást.
A nyíregyházi központi megemlékezés március 15-én délelôtt
10 órakor kezdôdik a Kossuth téren.
Részletes programok lapunk 14. oldalán.

Pollok László, dr. Kovács Ferenc, Mészáros Árpád és ifj. Bencze Antal

Új utakon a régi szennyvízprogram
Nyíregyháza új városvezetése
kiemelt feladatként tekintett a
szennyvízprojekt jogi anomáliáinak feloldására, a reménytelen
helyzetben megörökölt program
folytatására. A cél az volt, hogy a
lakosságnak ne kelljen tovább
várnia a kivitelezés elindítására. A
most megkötött kivitelezôi szerzôdések biztosítják, hogy a teljes
program megvalósuljon.
A szerzôdéskötést követôen a vállalkozóknak a mûszaki ütemtervet, illetve kiviteli terveket kell elkészítenie. A kivitelezési munkák, a csatornaépítési munkák
ez alapján kezdôdhetnek meg, elôreláthatóan még a tavaszi hónapokban. A lakosságot közvetlenül érintô csatornaépítési munkák építésének végsô befejezési határideje 2013. május vége, míg a
fôgyûjtô rekonstrukciós munkák 2013.
év szeptemberében fejezôdnek be.

Történeti visszatekintés:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
hosszas elôkészítés után 2008. év júniusában pályázatot nyújtott be az Európai Unió Kohéziós Alapjához Nyíregyháza és térsége szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási programjának megvalósítására.
2008. október 1-jei ülésén a kormány
a programot jóváhagyta, majd a szakmai ellenôrzést követôen 2009. év jú-

nius 11-én az Európai Bizottság is meghozta támogató határozatát.
A projekt teljes költsége nettó 13 379 543
063 Ft, mely összeg a most lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként alakult
ki. Tekintettel arra, hogy a támogatási
szerzôdéshez képest összességében
607 279 268 Ft-tal magasabb ajánlatok
érkeztek be, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata 2012. február 2án tartott rendkívüli ülésén kiegészítô
forrás biztosításáról döntött.

A program mûszaki tartalma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nyíregyháza belterületi hálózatfejlesztés
Nyíregyháza agglomeráció hálózatfejlesztés
II. sz. szvtt. nyomóvezeték
Fôgyûjtôk átépítése
Hálózatracionalizálás, helyi beavatkozások
Szaghatás kezelés
II. sz. szvtt. fejlesztése
Komposztáló telep építése

Szennyvízprojekt-vélemények
Kerezsi Miklósné:
Ideje volt, hogy elinduljon
a projekt, mert már nagyon
régóta hitegették vele az
embereket. Nagyon örülök
neki, hiszen a lakók kifizették a rájuk esô részt.

Bárány Tamara:
Nagyon örülök a dolognak, jó lenne végre az
eredményét látni ennek
a beruházásnak. Bízom
benne, hogy hamarosan
tényleg megcsinálják.

Szûcs Erzsébet:
Nyírszôlôsön élek, és nálunk be van vezetve a
szennyvíz, de vannak még
hiányosságok a környéken.
Remélem, hogy itt is megoldódnak ezek a problémák.

Államtitkári látogatás
Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi felzárkózásért felelôs államtitkára
és dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni bejárást
tartott a Huszár lakótelepen.
Kibontakozóban van egy olyan program, ami a hátrányos
helyzetûeknek próbál segíteni. A projekt lényege, hogy
olyanok kaphassanak lakhatási, oktatási és munkáltatói segítséget, akik maguk is tenni akarnak lakóhelyük és életkörülményeik javításáért – mondta el Balog Zoltán államtitkár a Huszár-telep bejárása
után.
Nyíregyházán a Huszár lakótelepen és Érkertben valósítják
meg a felzárkóztatási programot. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere elmondta: a Huszár lakótelepen
még az idén megkezdôdik egy
70 millió forintos beruházás,
melynek keretein belül két utcán újítanak fel és tesznek lakhatóvá lakóépületeket.

Hivatali ügyfélfogadás
A március 15-ei nemzeti ünneppel összefüggésben a polgármesteri hivatal munkarendje az alábbiak szerint változik:
– március 14. /szerda/ munkanap a megszokott szerdai
munkarend szerint (8–17 óra között, 18 óráig ügyelet),
– március 15. /csütörtök/ munkaszüneti nap,
– március 16. /péntek/ pihenônap,
– március 24. /szombat/ munkanap, a hivatal pénteki munkarend szerint
dolgozik, ügyfélfogadás 8–12 óra között.

