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A HÉT

ÁPRILIS 17., CSÜTÖRTÖK

ÁPRILIS 18., PÉNTEK

BALKONFÖLD, MÉG SZOMBATIG

BINTURONG IKERPÁR SZÜLETETT

Idén is balkonföldet biztosít a NYÍRVV
a társasházi lakóövezetekben élõk számára a Városszépítõ akciója keretében.
56 helyszínen összesen 103,5 köbméter
földet helyeznek ki április 22. és 26. között, hogy virágosabbak lehessenek az
erkélyek, teraszok, ablakok.

Binturong ikerpár született a Nyíregyházi Állatparkban. Igazi meglepetés volt,
mert a nõstény binturong egyedül élt, így
a gondozók nem számítottak szaporulatra. A binturong lány elõzõ lakóhelyén, a
párizsi állatkertben csapatban élt, így decemberben már vemhesen érkezett.

ÁPRILIS 18., PÉNTEK

ÁPRILIS 18., PÉNTEK

HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS

A LEGJOBB HELYSZÍNELÕT KERESTÉK

Hagyományos tojásfestési technikákkal várták az érdeklõdõket a Sóstói
Múzeumfaluban nagypénteken. A gyerekek az ajándékkészítés mellett nyuszit és bárányt is simogathattak, valamint megismerkedhettek a húsvéti népszokásokkal.

Cserbenhagyásos gázolás, csempészet
és ütközés. Ilyen, a valóságban is gyakran elõforduló helyzetek imitálása közben
kellett számot adni tudásukról a megyei
helyszínelõknek. A megmérettetésnek komoly tétje volt, a legjobb két szakember
az országos versenyen indulhat.

ÁPRILIS 22., KEDD

ÁPRILIS 23., SZERDA

FÖLD NAPJA: VIGYÁZZUNK
A BOLYGÓNKRA!

BIZTONSÁGOSAN
KÖZLEKEDNI EGY ÉLETÚTON

A klímavédelem és a környezetbarát
közlekedés fontosságára hívta fel a figyelmet az E-Misszió Egyesület Nyíregyházán. A Föld napja alkalmából kézmûves
foglalkozásokkal és biciklis akadálypályával várták a gyerekeket a Jókai térre.

Ezzel a címmel az idén is megtartotta egy héten át tartó országjáró közlekedésbiztonsági programsorozatát a
Magyar Autóklub. Az érdeklõdõk kerékpáros akadálypályán és gépkocsival is
bizonyíthatták ügyességüket.

ÁPRILIS 23., SZERDA

ÁPRILIS 23., SZERDA

PERMETEZTEK

FORGALOMKORLÁTOZÁS

A NYÍRVV kombinált vegyszeres permetezést végeztetett a város turisztikai,
sport- és kulturális szempontból fontos
területein. A kezelés, a növények védelmén kívül hatékonyan riasztja és gyéríti a szúró-csípõ rovarokat, illetve a növényzetet károsító kártevõket.

Kéthetes forgalomkorlátozásra kell
számítani Nyíregyházán, a Tünde utca–
Debreceni út csomópontnál. Az útburkolatot vezetéképítés miatt kellett felbontania a szakembereknek, ezért a
munkálatok ideje alatt leszûkített sávban haladhat a forgalom.
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2014. ÁPRILIS 25.

FOLYTATÓDIK A MOZDULJ
NYÍREGYHÁZA! PROGRAM
A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
a polgármesteri keretem terhére a Mozdulj Nyíregyháza! programot június 8áig meghosszabbítjuk – jelentette be
több mint ötszáz zumbára készülõ
hölgy elõtt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban.
Az eredetileg március végéig tervezett
közösségi sportsorozat így nyár elejéig
folytatódhat, azaz addig ingyenesen mozoghatnak a különbözõ rendezvényeken
a nyíregyháziak.
A Mozdulj Nyíregyháza! program fél
éve kezdõdött, és azóta töretlen a sikere.
A zumbások száma majdnem megkétszerezõdött, de sokan járnak jógázni, mediballozni, táncolni, önvédelmi oktatásra és
tornázni is. Az elmúlt hónapokban közel
harmincezren mozogtak rendszeresen a
programnak köszönhetõen, olyanok is,
akik eddig ezt nem engedhették meg maguknak. – Kaptam egy levelet a közelmúlt-

ban, melyet rengetegen írtak alá. Azt kérték, hogy folytatódjon a program, mert
nagyon szeretnek közösségbe járni és
együtt mozogni. Mi ezt 2011-tõl hasonlóan gondoltuk, ezért kapott nagy hangsúlyt
a szabadidõsport és az utánpótlás-nevelés
a sportkoncepcióban. Aztán menet közben
mindig jöttek újabb ötletek, mint például
a Mozdulj Nyíregyháza! program, mely
nagyon sikeres, és nagyon örülök neki,
hogy ilyen népszerû. Hasonló a célunk a
kerékpárutak építésével, hiszen ott az infrastruktúrát igyekszünk biztosítani a mozgáshoz, de említhetem a kispályás labdarúgást is, ahol a beruházásokkal olyan feltételeket biztosítunk, hogy öröm és igazi
közösségépítõ legyen a sport – mondta dr.
Kovács Ferenc.
A Mozdulj Nyíregyháza! program zumbásai nyáron sem állnak le, a Bujtosi Szabadidõ Csarnok felújítása idején a létesítmény melletti füves területen mozoghatnak majd, õsztõl pedig a tervek szerint újra
indul a teljes program.

IDÕSZERÛ AZ ÉLÕRE KÖTÉS
Tájékoztató a szennyvízprogram élõre kötési teendõirõl, a kedvezményes
szippantási díj és élõre kötési moratórium megszûnésérõl.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének vonatkozó rendelete a téli idõszakra rákötési moratóriumot, ezzel együtt
meghosszabbított kedvezményes szippantási idõszakot határozott meg. Vagyis olyan
idõszakot adott haladékként az élõre kötés érintettjeinek, amikor a gerincvezetékre történõ rákötést a hidegebb idõjárást követõen, erre alkalmas hõmérsékleti és talajviszonyok mellett, azaz tavasztól is meg
lehet kezdeni. Ez a moratóriumi haladék
2014. március 15-ével lejárt, így e naptól
kezdõdõen 30 napon belül, április 14-éig
kellett rákötniük a gerincvezetékre azoknak, akik megkapták a postaládájukba az
értesítõt, vagy szerepelnek a www.nyirszennyviz.hu honlapon a ráköthetõ ingatlanok listáján.
Az élõre kötés elmulasztása esetén a
szennyvízszippantási díj sokszorosára nõ,
valamint 90 napot követõen a vízfogyasztás után a talajterhelési díjat is meg kell
fizetni. Ezúton is kérjük az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy saját érdekükben
lehetõleg minél hamarabb végezzék el az
élõre kötést. A mostani idõszakban ez különösen fontos, mivel a több ezer új élõre
kötés tömeges megjelenésével a Nyírség-

víz Zrt. ügyintézési ideje is jócskán meghosszabbodott.
Az ide tartozó önkormányzati rendeletet szeretnénk az érintettek szíves figyelmébe ajánlani, mellyel a közgyûlés a téli
munkafolyamatok alól idõlegesen haladékot adott.
„Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a nem közmûvel összegyûjtött
háztartási szennyvíz begyûjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2013.
(II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (3)
bekezdése szerint, amennyiben az érintett
ingatlan elõtt a szennyvízcsatorna-hálózat
kiépül és annak üzembe helyezése megtörténik, az üzembe helyezést követõ 30.
nap után 994 forint + áfa/köbméter díjat
kell megfizetni.
A szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötést az õszi és téli hónapokban a kedvezõtlen idõjárási körülmények befolyásolják, ezért indokoltnak látszik rákötési moratórium biztosítása 2013. október 31. és
2014. március 15. között.”
A moratóriumi haladék nem érinti azokat, akik 2013. nyár végén vagy 2014. március 15. után kapták meg a rákötési lehetõségrõl a tájékoztatást. Nekik az élõre
kötésre az értesítéstõl számított 30 napon
belül nyílik/nyílt lehetõségük. Ezt elmulasztva nekik is magasabb szennyvíztisztítási, valamint 90 nap után talajterhelési
díjat kell fizetniük.

