N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Napról napra A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. augusztus 5.
A Móricz Zsigmond Általános Iskola
Vécsey Károly Tagiskolájának 7. osztályos tanulói (40 fô) a nyertes „Határtalanul” pályázat keretén belül erdélyi körutazáson vettek részt. Az utazást a Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt. támogatta. A
túra során felkerestek számos irodalmi és
történelmi emlékhelyet, nevezetességet.

2013. augusztus 6.
Tangó, rumba, szamba és csárdás. Ezeket
a táncokat is gyakorolhatja az a 94 fiatal,
akik részt vesznek a Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége és a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola
„Tánc-tér” elnevezésû tehetséggondozó
táborában.

2013. augusztus 7.
Logikaszinó címmel matematikatábort
szerveztek Sóstón azoknak a gyerekeknek, akik a szünidôben is szívesen foglalkoznak logikai feladatokkal. A Míg
Megnövök Kiemelten Közhasznú Alapítvány már kilencedik alkalommal indított
egyhetes tábort azért, hogy kisdiákokkal
megszerettessék a matematikát.

2013. augusztus 8.
1500 palack ásványvíz szétosztását rendelte el a hôségriasztás miatt Nyíregyháza
polgármestere. A hûsítô folyadékot a
NYÍRVV, a közterület-felügyelet munkatársai és Jászai Menyhért alpolgármester
osztotta a járókelôknek és az autósoknak.
Az önkormányzat emellett a hôségben
több tucat közkutat is üzemeltet.

2013. augusztus 8.
Több mint 50 pályázat érkezett a kertszépségversenyre. A versenyt a nyíregyházi
önkormányzat és a NYÍRVV hirdette
meg. Elôször a beküldött fotókat nézték
meg a szakemberek, most pedig végigjárják a kerteket, megkezdôdött a zsûrizés. Az eredményhirdetést augusztus végén tartják.

2013. augusztus 10.
Az 1958-ban érettségizett diákok 55 éves
találkozójukra gyûltek össze az egykori
Vasvári Pál Gimnázium patinás épületében. Akkor 27 vidám ifjú búcsúzott egymástól sok reménnyel, most öten találkoztak. Tanáraik közül is egyedül Tatos István (elsô sor középen) volt jelen.

2013. augusztus 10.
A Generációk Szociális és Kulturális Egyesülete tartalmas és jó hangulatú kiránduláson vett részt a hétvégén Szlovákiában, ahol
meglátogatták a Gombaszögi barlangot, ami
különleges tûcseppköveivel a világörökség
része, majd megcsodálták a Betléri kastély
mesés kincseit.
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2013. augusztus 16.

Csatornarákötések – tudnivalók
A Nyíregyháza és térsége
szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja keretén belül
megépülô szennyvízhálózat kiépítése már több
mint 70 százalékban
elkészült. Ezzel együtt az
ingatlanokra történô
bekötések készültsége
jelenleg mintegy 60
százalék. A kivitelezések
elôrehaladását jól mutatja,
hogy a közelmúltban
sikeresen lezárultak az
elsô rész mûszaki átadások. Ezt követôen lehetôség nyílik az érintett
területeken található
ingatlanokon az
élôrekötésekre.

Pásztor u., Pitypang u., Rezeda u.
Oros: Pirkadat u.
Sóstóhegy: Aranykalász u.,
Cseresznyés u., Jázmin köz,
Kapor u., Kincs u., Temetô u.
Nyírszôlôs: Csôsz u., Egres
köz, Kincs u., Tölgyes u.
Nyíregyháza: Bethlen u.,
Bukarest u., Derkovits u., Ér
u., Erkel F. u., Gárdonyi u.,
Iskola u., Keskeny u., Kinizsi u., Luther tér, Malom köz,
Malom u., Moszkva u., Rákóczi u., Rozsnyó u., Újszôlô u., Varsó u., Vég u.
Azokon az ingatlanokon, ahol
lehetôség nyílt a bekötésre, a
tulajdonosok kiértesítése szórólapokon megtörtént. A szórólapon leírtak alapján tájékoztatást kaptak a bekötés elvégzésének menetérôl. Az is megesik, hogy egy utca különbözô
ingatlanjait más ütemben éri el
a rész mûszaki átadás, s így a
rákötés lehetôsége is.
Alábbiakban a könnyebb átláthatóság kedvéért közöljük a
bekötés lépéseinek menetét.
1. Tagja-e a társulatnak?
2. Igazoltatás az érdekeltségi
hozzájárulás befizetésérôl a
társulatnál (bekötési bejelentôn).
3. Bekötés-bejelentô kitöltése
+ a befizetés igazolása + idôpont egyeztetése a helyszíni
szemlérôl + bejelentô beadása.

4. Bekötés bejelentése személyesen vagy telefonon a Nyírségvíz Zrt. felé.
5. Bekötés – egyénileg.
6. Helyszíni szemle + Szakfelügyelet (3175 Ft) + Szolgáltatási szerzôdés megkötése.
Kérjük, hogy az érdekeltségi
hozzájárulás befizetésének
igazolásáról a társulatnál (Univerzum Üzletház, Vay Ádám
krt. 4–6. 2/216.) érdeklôdjenek. A bekötések rendezésével
kapcsolatban a Nyírségvíz Zrt.
Ügyfélközpontját (Vay Á. krt.
4–6. 3. em.) keressék. A mûszaki megoldásokkal kapcsolatos problémákra a Mûszaki
Iroda (Tó utca 5. Telefon: 42/
523-600) tud megoldást adni.
Ha az adott utcákban lakó nem
köt rá a szennyvízcsatornára
30 napon belül, a szennyvízszippantási díj kedvezménye a
továbbiakban megszûnik. A
kedvezményes szippantási díj
csak szeptember 1-jéig érvényes. Akik nem végzik el az
élôrekötést, azok teljes szippantási díjat kell, hogy fizessenek. A rákötést elmulasztva
pedig október 9-étôl külön talajterhelési díjat is fizetni kell,
ami sokszorosa a csatornadíjnak.
A bekötéssel érintett utcák listája folyamatosan megjelenik
a www.nyirszennyviz.hu honlapon is.

Forgalomkorlátozás

C-I jelû nyomóvezeték nyomvonalán, a 3317. jelû út és a
II. sz. szennyvíztisztító telep
között a polyákbokori földutakon kell idôszakos lezárásokra és építési forgalomra
számítani.
C-I jelû nyomóvezeték építési munkái miatt a Szirom utcában és a Hóvirág utcában
folyamatos félpályás lezárások vannak és építési forgalomra kell számítani.
D-I jelû fôgyûjtô Deák Ferenc
utcai szakaszán folytatják
majd a tisztítóaknák átépítését, melynek során az aknák
helyén félpályás lezárásokra
kell számítani.

Az elsô rész mûszaki átadásokkal érintett területek
Kistelekiszôlôt, Orost, Sóstóhegyet, Nyírszôlôst, valamint
Nyíregyháza belvárost és környezetét foglalják magukba.
Fontos, hogy nem feltétlenül
minden lakó köthet rá a hálózatra, mivel elôfordul, hogy
ugyanazon utca két vége másmás gerincvezetékhez tartozik. Ezért kérjük, hogy figyeljék a postaládába érkezô tájékoztató szórólapokat, illetve a
www.nyirszennyviz.hu honlapon is tájékozódhatnak.
Kistelekiszôlô: Kilátó zug,
Kulcsár u., Lombkorona u.,

D-I jelû fôgyûjtô felújítása a
Rákóczi utcán, a Mezô utca
és Új utca között. Ennek során jelenleg a piac elôtt a centrum irányában haladó külsô
forgalmi sáv van lezárva ideiglenesen, valamint a járdán
kell a gyalogos forgalmat
érintô korlátozásokra számítani. Ezen munkálatok a Rákóczi utcán megkezdett távhôvezeték-felújítással összehangolva végzik.
C-I jelû nyomvezeték építése
a Dugonics utcában és a Dugonics közben. Ennek során

a Dugonics köz zsákutcává
alakítása, valamint a Dugonics
utca Derkovits utca és Rozsnyó utca közötti szakaszának
kifelé menô forgalmi sávjának
felbontására, jelzôôrös forgalom irányítására és a buszmegálló áthelyezésére kell számítani.
C-I jelû nyomóvezeték építési munkái a 3317. jelû út mellett, mely során a Nyíregyházától kifelé menô forgalmi sáv
mellett kell építési tevékenységre és a sávban építési forgalomra számítani.

Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja
(KEOP-1.2/2f-2008-0005) Csatornahálózati Fejlesztések LOT-1
Elkövetkezô 3-4 hétre tervezett munkavégzés
A. I Kistelekiszôlô és iparterület:
Szennyvízcsatorna-fektetési
munkák: Rezeda u., Rezeda
köz, útlezárás várható, mindkét irányból megközelíthetô,
2 hét; Kéményseprô u., részleges forgalomkorlátozás, 4
hét; Csemete u., Csemete
köz, útlezárás várható (egyirányú u., engedélyezve kétirányú forgalom), 3 hét; Lejtô u., útlezárás várható, mindkét irányból megközelíthetô,
2 hét; Korong u., részleges
forgalomkorlátozás, 4 hét;
Szüret u., részleges forgalomkorlátozás, 4 hét; Szerén
u., részleges forgalomkorlátozás, 1 hét; Tégla u., 3 hét;
Bor u., 3 hét; Szánkó u., 3 hét;
Tövis u., 2 hét; Kállói út,
részleges forgalomkorláto-

zás; Csárda u., részleges forgalomkorlátozás.
A. II Nyíregyházi út és környéke:
Szennyvízcsatorna-fektetési
munkák: Nyíregyházi út; Petôtanya u., részleges forgalomkorlátozás, illetve egyes helyein zsákutca, 4 hét; Pompás u.,
útlezárás várható, mindkét
irányból megközelíthetô, 4 hét;
Zsurló u., útlezárás várható,
mindkét irányból megközelíthetô, 1 hét; Mályva u., útlezárás várható, mindkét irányból
megközelíthetô, 1 hét; Lengô
u. részleges forgalomkorlátozás, 2 hét.
A. IV Belvárosi vegyes területek:
Szennyvízcsatorna-fektetési
munkák: Rákóczi u., félpályás
útlezárás, útszûkület, 4 hét;

Tokaji út, félpályás útlezárás,
útszûkület, 4 hét; Benczúr
tér, útlezárás várható, 2 hét;
Báthory u., útlezárás várható, 2 hét; Tiszavasvári út, útszûkület, 3 hét; Pazonyi út,
részleges forgalomkorlátozás, 1 hét; Jég utca, részleges forgalomkorlátozás, 1
hét; Toldi u., zsákutca, 3 hét;
Kiss E. u., zsákutca, 2 hét;
Madách I. u., forgalomkorlátozás, 1 hét; Huszár sor,
félpályás útlezárás, 2 hét;
Móricz Zs. u., részleges forgalomkorlátozás, 2 hét; Váci
M. u., részleges forgalomkorlátozás, 2 hét; Kert köz,
részleges forgalomkorlátozás, 1 hét; Vasgyár u., félpályás útlezárás, 3 hét; Vécsey
u., Vécsey köz, zsákutca, 3
hét.

