NAPRÓL NAPRA

A HÉT

JÚNIUS 19., CSÜTÖRTÖK

JÚNIUS 20., PÉNTEK

TÖRÖK DELEGÁCIÓ

IFJÚ LÁTOGATÓK ERDÉLYBÕL

A megye fõbb uniós társfinanszírozású
mezõgazdasági, turisztikai és logisztikai
fejlesztéseit látogatta meg a törökországi
Erzincan megye delegációja. A térség
adottságai a megyénkéhez hasonlóak, így
az uniós csatlakozási elõkészületeik kapcsán idevezetett tanulmányútjuk.

A Katolikus Karitász meghívására a
Napfelkelte Alapítvány, a Tégy a Jövõért Egyesület és lelkes támogatók jóvoltából a Dévai Szent Ferenc Alapítvány
által mûködtetett Szentháromság Gyermekvédelmi Központ gyermekei érkezhettek Nyíregyházára.

JÚNIUS 20., PÉNTEK

JÚNIUS 20., PÉNTEK

MEGÚJULT A PARKOLÓ

SZABADTÉRI NYÁR

A piacra járók számára közel 150
gépkocsihelyet jelöltek ki új rendszerben a Búza téren. Arra törekedtek, hogy
áttekinthetõ és biztonságos legyen a
parkolás. Ezért megváltozott a közlekedési és parkolási rend is, az eligazodást
új KRESZ-táblák segítik.

A Mûsuck rockzenekar és barátainak
koncertjével elkezdõdött a Szabadtéri
Nyár idei rendezvénysorozata. Augusztus 20-áig még két nagykoncert, öt színházi elõadás, hat bábelõadás és hat
mozivetítés várja a kikapcsolódni vágyókat a szabadtérin.

JÚNIUS 21., SZOMBAT

JÚNIUS 21., SZOMBAT

JAPÁNBAN A CANTEMUS

FAGOTTKONCERT

Hathetes turnén vesz részt a Nyíregyházi Cantemus Kóruscsalád Japánban.
A 43 énekes Kodály, Bartók és kortárs
magyar szerzõk mûveivel örvendezteti
meg a japán közönséget. 29 fellépés
mellett, mesterkurzusokon és bemutatókon is részt vesznek augusztus 4-éig.

A Nyíregyházáról származó, Finnországban élõ fagottmûvész, Mojzer Antal és fia adtak koncertet a Síp utcai zsinagógában. A fafúvós hangszereken
olasz, brazil és orosz zeneszerzõk mûveit szólaltatták meg a különleges
akusztikájú imaházban.

JÚNIUS 22., VASÁRNAP

JÚNIUS 25., SZERDA

MÁSODIK ESÉLY

MÁGIKUS ÉJJEL

A „Második esély a Bárczi Gusztáv
Iskolában” elnevezésû projekt keretein
belül szerveztek közösségi programot.
Lovas kocsis felvonulás, pónis fogatok
akadályversenye és díjlovagló bemutató mellett bográcsban fõtt ételeket is
kóstolhattak a vendégek.

Az év legrövidebb éjszakáját az idén
is zenével, tánccal ünnepelték a Sóstói
Múzeumfaluban. A Nyírség táncegyüttessel megkezdõdött a Szent Iván éjjeli
tûzugrás. Az NYTV Szieszta címû mûsorában pénteken 18.25, szombaton 18
órától láthatják a mágikus éjszakát.
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A NYÁR VESZÉLYEI
Ahogy minden évszaknak, a nyárnak is megvannak a tipikus veszélyei
és problémái, melyekre ezúttal is Bordás Béla városgondnok hívja fel a figyelmet.
Szerzõ: Sipos Marianna
Azt gondolná az ember, ha véget ér az
iskola, a fiatalok nagy ívben elkerülik az
oktatási intézményeket. Sajnos már a nyári szünet elsõ hetében kiderült, hogy ez
nem így van, és sajátos módon járnak iskolába a gyerekek. A kerítésen keresztül
másznak be, és úgy használják, ahogy év
közben nincs rá lehetõségük. Italoznak,
randalíroznak az intézmények udvarán.
Ezzel nemcsak kárt okoznak, hanem zavarják a környéken élõket is. Bordás Béla
elmondta: szinte naponta kapnak hasonló
jelzéseket. A városgondnok arra hívja fel
a figyelmet, hogyha hasonlót tapasztalnak,
hívják a rendõrséget, hiszen ebben az esetben nekik van csak joguk eljárni.

CSÚSZÁSVESZÉLY
A városban járva nem ritka látvány, hogy
a közterületeket gyümölcsfák díszítik. A
járdákat sok helyen meggy- és vadszilvafák szegélyezik, melyeknek lehulló gyümölcse baleset forrása is lehet – hívja fel a
figyelmet a városgondnok. Kéri a gyalogosokat, hogy a csúszásveszély elkerülése érdekében ezeken a helyeken körültekintõen közlekedjenek. Bordás Béla kitért
arra is, hogy örök probléma, hogy kit illet
ezeknek a fáknak a gyümölcse. Elmondta:
elsõsorban az érintett ingatlanban élõket,

de ha egy járókelõ néhány szemet elcsíp
belõle, nem lehet érte perre menni. Azt is
megjegyezte: sok idõs ember örömmel
venné, ha leszedné valaki a gyümölcsöt.
Persze ehhez az engedélyét kell kérni.

NYÁRI GYERMEKBALESETEK
A nyári vakáció idején megháromszorozódik a gyermekbalesetek száma. A 7 és
16 évesek között a legtöbb baleset biciklizés közben történik. Bordás Béla arra hívja
fel – elsõsorban a szülõk figyelmét –, hogy
minden esetben ellenõrizzék gyermekeik
kerékpárját, hogy mûszakilag megfelel-e
a közlekedés szabályainak, rendelkezik-e
a gyermek megfelelõ védõfelszereléssel és
tisztában van-e csemetéjük a közlekedési
szabályokkal. Ezekkel számos baleset elkerülhetõ. Az esések, törések és zúzódások mellett a vízi balesetek is jellemzõek,
ezért fontos, hogy a kisebbek mellett mindig legyen vigyázó felnõtt – hívja fel a figyelmet a városgondnok.
A városgondnok továbbra is várja a városlakók jelzéseit a 06-70/387-8914-es telefonszámon.

CSATORNAÉPÍTÉSI MUNKÁK
A Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának készültségi szintje elérte a 96
százalékot. A kivitelezõ ezúton tájékoztatja a városlakókat a még folyamatban,
illetve hátralévõ munkákról.
Fontos megjegyezni, hogy a csatornahálózat építését a szeptemberi iskolakezdésre befejezik azon területeken, ahol a közlekedésben jelenleg fennakadások tapasztalhatóak.
Ezen területek jellemzõen a város egyik
ütõerének számító D-I jelû fõgyûjtõ mentén találhatóak. A fõgyûjtõ a Tünde utcától
egészen a Westsik V. utcai szennyvíztelepig szeli át a várost. A fõgyûjtõ, mint ahogyan az a nevébõl is érzékelhetõ, a városunk különbözõ területeirõl gyûjti össze a
keletkezett szennyvizet és juttatja el a tisztítótelepre.
Az elmúlt évben megkezdett felújítás elhúzódását több, elõre nem látható körülmény okozta. A tárgyi projekt keretében
korszerûsített Polyákbokori szennyvíztisztító telep (II. sz. telep) befejezését jelentõsen késleltette a telepen már meglévõ biológiai medence vízzáróságának helyreállítása, így a szennyvizet az elõzetes tervek
szerint jelentõs késéssel lehetett csak a vízkormányzás útján csökkenteni a vezetékben. Szintén nehezítette a fõgyûjtõ felújítását az Arany János utcában található átemelõ átépítése. Az átemelõ állapota a felújításhoz szükséges tehermentesítés után, az
ideiglenes üzem kiépítésekor vált ismertté.
A fõgyûjtõ felújításának elhúzódása következtében az építési munkák az alábbi
területeket érintik:

Széna tér: Az Árok utca végén a jelenleg
is folyamatban lévõ felújítási munkák a közmûvek kiváltása után várhatóan három hét
múlva fejezõdnek be.
A Rákóczi utca és a Mezõ utcai keresztezõdésben a vállalkozó a még hátralévõ
építési munkákat és az út helyreállítását
várhatóan július végéig elvégzi.
Ezen szakaszon a körúton található zöldsávban a már megkezdett vezeték béleléséhez munkaterületként egy irányban a
belsõ sáv lezárására volt szükség.
Az így kialakított ideiglenes forgalomtechnika tervezését és kiépítését a Magyar
Közút engedélyével alakították ki. A korábbi
forgalmi rend visszaállítása július végére
várható.
Móricz utca: Ezen a szakaszon az újonnan épített fõgyûjtõ csöveit talajvízszintsüllyesztés mellett lehet csak lefektetni. A
vezetéképítés az ütemterv szerint ezen a
szakaszon július végéig befejezõdik.
Tünde utca: A jelenleg folyamatban lévõ
építési munkák az út melletti zöldsávban
történnek. Azonban a fõgyûjtõ vezetéke egy
jelentõs szakaszon csak az út alatt építhetõ
ki, így a forgalmi rend változása szükséges
volt, a Tünde utca lezárásával. Azonban az
itt közlekedõ autóbuszok áthajtását, valamint az ipari területekre érkezõ jármûvek
közlekedését a vállalkozó biztosítja. A Tünde utcai szakasz építése szeptemberig (iskolakezdésig) elkészül.
A Debreceni út melletti szervizút: A jelenleg folyamatban lévõ építési munkák az
út melletti zöldsávban történnek talajvízszint-süllyesztés mellett. A vezetéképítés az
ütemterv szerint ezen a szakaszon is befejezõdik július végére.

