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Ez is történt az elmúlt napokban

: nyári változások

2013. június 21.
Újabb párakaput avattak fel Nyíregyházán.
A berendezést az Electrolux segítségével állították fel, a hôségben így a belvárosban már
két ilyen eszköz hûsíti a városlakókat. A kapu
fél köbméter vizet porlaszt el, a kezdeményezés már tavaly is népszerû volt a városlakók és az ide érkezô turisták körében.

2013. június 21.
Nyíregyháza belvárosának szórakozóhelyeit ellenôrizték a Holdfény akció keretében a polgármesteri hivatal munkatársai
és több hatóság szakemberei. Vizsgálták a
mûködési engedélyeket, a népegészségügyi és fogyasztóvédelmi szabályok betartását, valamint a biztonságot.

A 24. tanévét zárta a RE-flex
Moderntánc Stúdió. Az évzáró táncgálán 11 csoport 25 koreográfiát mutatott be. Mûvészeti vezetô: Rácz Erika.

2013. június 22.
A Váci Mihály Irodalmi Kávéház koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Borbányán, a Kállói út és a Pipacs utca
sarkán lévô, Borbánya történelmét hirdetô emléktáblánál. Megemlékezô beszédet mondott és koszorút helyezett el dr.
Szilassy Géza, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának képviselôje.

2013. június 24.

2013. június 28.
Második turnusban fogadták a gyerekeket
a múzeumfalu napközis táborában. A vakációs kisdiákok a skanzenben megismerkedhetnek a népi kultúrákkal és többféle
kézmûves tevékenységet is kipróbálhatnak.
Az önkormányzat idén 1200 gyermek nyári táborozását támogatja.
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2013. július 5.

32 utcában, csaknem 3300
méter hosszúságú csapadékcsatornát tisztított meg eddig
a NYÍRVV Nonprofit Kft.
megbízásából a MIVIKÖ Kft.
A cég közbeszerzési eljárás
során nyerte el a nyíregyházi
csatornák tisztításának munkálatait. Elôször a rendszeresen dugulást okozó meghibásodásokat szüntették meg,
majd a zárt csapadékcsatorna
tisztításával és ellenôrzésével
folytatódott a munka. A mosatás során több mint 80 tonna iszapot termeltek ki, mely-

gadta be a stábot, innen jelentkezünk többszöri ismétléssel, elsôként pénteken
18.25-tôl. A Helyi Érték-díjas Híradó természetesen
minden hétköznap jelentkezik ezután is délután hattól
óránként a legfrissebb hírekkel, szombaton pedig összefoglaljuk a legfontosabbakat.
Tartalmas idôtöltést kívánunk nyáron is – de nem
csak a tévékészülékek elôtt!
Az NYTV online adása
ugyanis bárhol, bármikor,
akár a strandon is nyomon
követhetô a következô oldalon: www.nyiregyhazitv.hu.

kritikus helyeken
is, mint a Szegfû,
illetve a Szántó
Kovács János utca, zavartalanul
mûködött a hálózat. A MIVIKÖ
Kft. a csatornákon kívül a víznyelô aknákat, a
csapadékvíz-átemelôket és a
Mélyrehatóan orvosolják a problémákat szikkasztókutanek köszönhetôen a nagyobb kat is tisztítja Nyíregyházán.
esôzések sem okoztak prob- A munkálatok értéke éves
lémát a városban, és még a szinten 35 millió forint.

Szennyvízberuházás
A tervezetthez képest némileg csúsznak a szennyvízberuházással kapcsolatos munkálatok a városban, hiszen
nem várt feladatok és a tavaszi kedvezôtlen idôjárás is
megnehezítette a szakemberek munkáját. Dr. Podlovics
Roland 2013 áprilisában vette át a szennyvízberuházással kapcsolatos feladatokat. A munkálatokról tájékoztatta lapunkat:

Karitász boltot nyitottak Nyíregyházán. A
Rákóczi utcai üzlethelyiséget a nyíregyházi önkormányzat biztosítja, a Hajdúdorogi
Egyházmegye Szent Lukács Karitász Boltjában a rászorulók olcsón juthatnak ruhához, cipôhöz és élelmiszerhez. Az üzlethelyiségben iroda is mûködik, ahol a krízishelyzetbe jutott családokon segítenek.

Megtartották a Nyíregyházi Fôiskola végzôseinek oklevélátadó ünnepségét, ahol több
mint 416-an vehették át a tanulmányok lezárását igazoló dokumentumot. A végzôsöket
Jánosi Zoltán rektor köszöntötte, aki arról is
beszámolt, hogy nehéz tanévet zárt a fôiskola, de megôrizte önállóságát az intézmény.

adásaiból láthatnak többet is,
elsô vetítésben minden hétfôn
este fél nyolckor. Jövô hétfôn
a Black Comedy, a 2012/2013as évad egyik sikerdarabja kerül képernyôre. A Lelátó sportmûsor ugyanakkor nyáron is
látható vasárnaponként. A szokott hat órai kezdettel elôször
az év legjobb meccseibôl válogatunk, majd a bajnokság
kezdetével ott leszünk kameráinkkal a pályákon. Újdonság, hogy a Szieszta címû hétvégi programajánló és kulturális mûsor a stúdióból külsô
helyszínekre költözik. Ezen a
hétvégén a Nyilas Fogadó fo-

Csapadékcsatorna-tisztítás

2013. június 22.

2013. június 29.

A nyári idôszakban – a hagyományoknak megfelelôen
– némileg módosul a Nyíregyházi Televízió programkínálata. A városi közgyûlést
követôn „szabadságra ment”
a Híregyháza címû mûsor
szeptemberig, ám a kedves
nézôk addig sem maradnak
közélet nélkül, hiszen a RáAdás Vitkai Évával folyamatosan friss adásokkal jelentkezik hétfôn 18.25-kor, több
alkalommal ismételve. A
hétfô esti sportközvetítések
helyét a színház veszi át: a
Móricz Zsigmond Színház
elmúlt évadainak kiváló elô-

– Jelenleg a csatornahálózat
építése zajlik. Több projektelem van, amelyen dolgoznak a szakemberek. Folyik
egy komplett új szennyvíztisztító telep építése, és nyomóvezetékeket is kialakítanak. Zajlik egy új csatornaszakasz és fônyomók kiépítése is.
A munkákban résztvevôk
minden héten közzéteszik a
helyi médiában, hogy melyek azok a városrészek,
amelyeket a felújítási munkálatok érintenek.
Dr. Podlovics Roland elmondta: – A program megvalósulását követôen 95
százalékos lesz a szennyvízhálózat lefedettsége, amely
az Európai Unióhoz viszonyítva és a magyar viszonyokat figyelembe véve

igen szép eredmény. A tavaszi kedvezôtlen idôjárás azonban megnehezítette a feladatokat, emiatt kisebb csúszás is
volt. Eredetileg nyár végére
szerettük volna befejezni a
munkákat, de már látni, hogy
ez nem valósulhat meg. Ennek oka az, hogy 2008-ban
nem képezte a projekt részét
egy nagy, biológiai tisztítómedence vízzáróságának a biztosítása. Korábban azt gondolták, a régi megfelelô lesz,
ám egy fél évvel ezelôtt, amikor a feltárási munkák folytak, kiderült, a régi tisztítómedence nem megfelelô, ezért ez
pluszmunkát rótt a projekt
vezetôire. Közbeszerzés indult az ügyben, amelynek az
ügyei most zárulnak le, így
várhatóan október végére lesz
kész a 2. számú szennyvíztisz-

tító telep. Akkor már képes
lesz fogadni a szennyvizet
és mûködôképes lesz. Ennek természetesen költségei
vannak, azonban a szerzôdésben szerepel egy tartalékkeret, amely fedezi a menet közben kiderült pluszköltségeket. A lakosságot érthetôen az útfelújítási munkálatok is érdeklik. A szennyvíz-beruházásra szánt keretbôl magasabb rendû utat finanszírozni nem lehet. Mintegy 500 millió forint forrást
biztosított az állami költségvetés, hogy sikerüljön a városban az utakat helyreállítani, két oldalt egy új aszfaltréteg elkészítését megvalósítani. Ezekrôl folyamatosan zajlanak a tárgyalások, hogy hol,
melyik utat, milyen hosszan
állítanak helyre. Ezekrôl is folyamatosan tájékozódhatnak
a városlakók a helyi médiában. A felújítási munkálatok
miatti kellemetlenségek miatt
elnézést kérünk, de ezt mindenkinek el kell most viselni
ahhoz, hogy Nyíregyháza élhetô város legyen!

