Napról napra

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. augusztus 29.
Lendkerekes autók, hajas babák, gombfoci és rajzfilmfigurák várják a látogatókat a Kállay Gyûjteményben. A múzeumban régi játékokból rendeztek kiállítást,
melyhez programokat is szerveznek.
Szeptember 13-án ügyességi napra várják a nyíregyháziakat.

2013. augusztus 30.
Közös ünnepséget szerveztek a Nyíregyházi Állatpark fôemlôsgondozói a kertben
élô nyugati síkvidéki gorilláknak, hiszen
mindkét állat augusztusban ünnepelte születésnapját. A 16 és 17 éves hím e különleges alkalomból gyümölcstortát ehetett.
Djumbah és Bubu a park Tarzan ösvényének terjedelmes kifutójában élnek.

2013. augusztus 31.
Közel 15 ezren vettek részt a Sunshine
FM születésnapján. Velük ünnepelt a mai
magyar könnyûzenei élet színe-java. A
rendezvényen dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a színpadon jelentette be, hogy a Sunshine születésnap a
következô évtôl bekerült a város nagyrendezvényeinek sorába.

2013. szeptember 2.

Ütemes a távhô-rekonstrukció
A tervek szerint halad a
távhôvezetékek rekonstrukciója Nyíregyházán.
Idén 400 millió forintos
beruházással másfél
kilométernyi csövet
cserélnek újra. Azokon a
szakaszokon kezdték a
munkát, amelyek nagy
területeket látnak el, illetve
ahol gyakori volt a meghibásodás. A felújítási
munkák szeptember
végére befejezôdnek a
megyeszékhelyen.
A Rákóczi utcán már végeztek a távhôvezetékek cseréjével, most az érintett útszakaszok burkolatának helyreállításán dolgoznak a szakemberek. Idén uniós pályázat segítségével 400 millió forintos
rekonstrukciót indított el a
Nyírtávhô Kft. A szolgáltatónak 46 kilométeres vezetékhálózata van a városban, most
másfél kilométernyi csövet
cserélnek újra.
Arday Balázs, a Nyírtávhô
Kft. ügyvezetô igazgatója
hangsúlyozta, azokon a szakaszokon kezdték a munkát,
amelyek nagy területeket lát-

Dr. Kovács Ferenc és Arday Balázs

nak el, illetve, ahol gyakori
volt a meghibásodás.
A terveknek megfelelôen, ütemesen halad a rekonstrukció.
A Nyírtávhô Kft., ahogy ígérte, a tanévkezdésre az iskolák
környékén és a fôközlekedési utaknál befejezte a munkákat. A belvárost is érintô szakaszokon a VIDOR Fesztivál
idejére felfüggesztették a
munkát, de ezt követôen szeptember végére mindenütt elkészülnek a felújítással.

Helyi vállalkozókkal
Dr. Kovács Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón el-

mondta, hogy az idei nyáron
a futó beruházásokkal szinte
az egész várost feltúrták, de
ez egyértelmûen Nyíregyháza fejlôdését jelenti.
Egyszerre dolgoznak a
szennyvíz-beruházáson, a
távhô-rekonstrukción, az útfelújításokon és a piac újjáépítésén. Ez persze kellemetlenségekkel is jár, de a városért
történik, és meglesz az eredménye is.
A polgármester hozzáfûzte, a
város gazdasági fejlôdését
szolgálja az is, hogy a beruházások a nyíregyházi cégeknek és vállalkozásoknak adnak és adtak munkát.

Negyede elkészült az aszfaltozásnak
Vidám évnyitóval vette kezdetét az
új tanév 29 elsôs diák számára is
az Arany János Gimnázium és Általános Iskola és Kollégium Szôlôskerti Angol Kéttannyelvû Tagintézményében.

2013. szeptember 3.
VIDOR Ovi Buli keretein belül a
Mustárház udvarán fellépett a Szeredás Együttes, Csiribiri komédiák címû mûsorával. A koncerten
ezúttal közel 300 óvodás gyermek
bulizhatott.

SZERZÔ: DANKÓ LÁSZLÓ

2013. szeptember 3.
Az EMMAUS Szeretetotthonban köszöntötték Nyíregyháza újabb szépkorú lakóját, Sallai Andrásnét 95. születésnapja alkalmából. Az emléklapot Halkóné dr. Rudolf Éva közgyûlési képviselô és Bodzás
Sándorné szociális ügyintézô nyújtotta át
az ünnepeltnek.

2013. szeptember 3.
Megkezdôdött az Idôsek Akadémiája idei
programsorozata. Az idôseknek a Római
Katolikus Plébánia dísztermében öt elôadást tartanak, többek között az egészségrôl, az építészetrôl és a zenérôl. A következô elôadás szeptember 10-én lesz, az
idôskori fitt-lét alapszabályairól.
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2013. szeptember 6.

Több mint 7 kilométer
utat aszfaltoztak le
Nyíregyházán a szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan. Összesen 30
kilométer kap új burkolatot a városban.
A munkálatok jól haladnak, így október végére
mindenhol elkészülhet az
új út.

Egy hete Rozsrétszôlô több
utcájában, a héten pedig már
a Moszkva utcán is új aszfaltburkolaton közlekedhetnek az autósok. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan összesen 30 kilométer
hosszúságú utat aszfaltoznak le teljes szélességben,
melyre 500 millió forintot

áldoz Nyíregyháza. A munkálatok jól haladnak. Az elmúlt
két hétben 7,5 kilométeres
szakasz készült el, a következô napokban pedig a zúzottkôvel burkolt utakat is helyreállítják. – Tudjuk, hogy a
lakosság számára ez megterhelô, hiszen zajjal és forgalomkorlátozással is jár az útépítés. Igyekszünk idôben tájékoztatni a lakókat, hogy

mely szakaszok következnek. Kérjük a lakók
megértését –
mondta dr.
Podlovics Roland projektmenedzsment-vezetô.
A jövô héten
a Gárdonyi, a
Csárda, a
Margaréta, a Pitypang és a
Kökény, Kulcsár és Lombkorona utcák helyreállítása kezdôdik. A teljes helyreállítás
október végére befejezôdik,
de a következô évre is marad komolyabb aszfaltozás.
A Csongor utca engedélyeztetési eljárása folyamatban
van, a tervek most készülnek, és 2014 tavaszán elkezdôdhetnek a munkálatok.

Közeleg a II. félévi adóbefizetési határidô
Tisztelt Adózók!
A 2013. II. félévre esedékes
adók befizetési határideje –
a hétvége miatt – szeptember 16-a.
A Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya a napokban
postázta a nyilvántartott
adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 42 626 darab értesítést, a 2013. augusztus 7. napjáig beérkezett befizetések figyelembe-

vételével. Az értesítô tartalmazza az adózó elmaradt tartozását és a 2013. II. félévre
esedékes helyi adókat, valamint a gépjármûadót és az
esetleges késedelmi pótlékot.
Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a fizetési határidôre érdemes
odafigyelni, mivel azoknak az
adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek határidô
után tesznek eleget, késedel-

mi pótlékot kell felszámítani, illetve nem fizetés esetén
végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a tartozókkal
szemben.
Az adóosztály felkészült az
adózók fogadására az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város
Polgármesteri Hivatal
Adóosztálya

