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FÖLDÖN ÉS LEVEGÕBEN
Fotó: Trifonov Éva

A Tréner Kft. segítségével Sigmond Sándor, Nyíregyháza fõkertésze légi bejáráson vett részt a közelmúltban. A cél az volt, hogy a magasból térképezhessék fel
a város területén fellelhetõ illegális hulladéklerakókat.
A légi szemlét követõen a helyrajzi szám alapján azonosítják a fertõzött területek tulajdonosait, majd felszólítják azokat.

IDÕSZERÛ
A CSATLAKOZÁS
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási programja részeként 195 kilométer
hosszú csatornahálózat épül meg, ami több mint 8000
bekötést tesz lehetõvé. 2014. június 30-áig a csatornahálózat építése körülbelül 96 százalékban már elkészült.
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A fõkertész érdeklõdésünkre elmondta, hogy bejelentés érkezett hozzá, miszerint az Acél utca, a Tokaji út és a
Sirály utca által behatárolt természetvédelmi terület környékén szemét és törmelék található. A sûrû bozót miatt
annak feltérképezése nem volt megoldható, ezért a Tréner
Kft. segítségével légi felvételeket készítettek. A terület nagy
része magántulajdonú ingatlan, a légi szemlét követõen
ezért helyrajzi szám alapján azonosítják be a fertõzött területek tulajdonosait.
– Bírságot nem célunk kiszabni, a legfontosabb számunkra az, hogy megszûnjön a hulladéklerakás és eltûnjön a szemét. Elõször felszólítjuk a tulajdonosokat, azon-

Sigmond Sándor fõkertész, Bordás Béla városgondnok és
Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyvezetõje a felszállás elõtt
ban ha a határidõre sem tesznek eleget a kérésnek, akkor
a hulladékkommandó szállítja el a hulladékot, õk viszont
mindezt kiszámlázzák majd a tulajdonosnak – mondta el
Sigmond Sándor, aki szerdán újabb légi bejáráson vett
részt. A cél a nyugati elkerülõ építésének megtekintése
volt.
– Látni akartuk, hogy hol tart az építés, hiszen szeptember végén, ha elkészül a beruházás, az elkerülõ két oldalának a parkosítása következik – mondta.

AZ ELLENÕRZÉSEK FOLYTATÓDNAK
Sigmond Sándor a jövõrõl elmondta, hogy légi vagy földi
bejárást végeznek majd a 41-es út mentén is, ugyanis a
NYÍRVV Kft. hulladékkommandó vezetõje jelezte, a 41es út déli részén illegális hulladéklerakás történt, így az
ellenõrzések folytatódnak.

Hulladékszállítás
augusztus 20-án
A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. tájékoztatja a tisztelt
lakosságot, hogy 2014. augusztus 20-án a hulladékszállítás
a megszokott járatrend szerint történik.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem, valamint a Korányi F. u. 3.,
illetve a Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarok zárva tartanak.
Elérhetôségeink:
Telefon/fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu
www.thgkft.hu

TÁJÉKOZTATÁS
A Nyírtávhõ Kft. tájékoztatja Nyíregyháza lakosságát, hogy augusztus negyedik hetében kivitelezési
munkálatokat folytat a következõ utcákban, városrészekben
Nyíregyháza távfûtési rendszerének gerincvezetékés hálózati felújítása során:
– Árpád utca 71. és 75. sz. (helyreállítási munkálat). A munkálat várható befejezési ideje: 2014. augusztus 20.
– Hõsök tere 9. sz. (helyreállítási munkálat), a Zöld Irodaház elõtti külterületen a
gyalogosforgalmat nem érinti, a taxiállomás parkolójában 4 autóparkoló résznek megfelelõ területet érint. A munkálat várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.
– A Szabadság téren (felújítási munkálat), a mûvelõdési háznál a távfûtési primer
vezeték felújítási munkálata az elkerített építési területen belül zajlik, a rendõrség felé haladó primer vezeték cseréje folyamatban van, a gépkocsiforgalmat
nem érinti, a gyalogosforgalom a Krúdy-ház északkeleti részénél korlátozva
lesz. A munkálat várható befejezési ideje: 2014. augusztus 31.
– Az Északi körúton (távhõ gerincvezeték felújításának munkálata a KEOP 5.4.0
pályázat II. ütemének keretében) a Rákóczi u. és a Széna tér környékén a gyalogos- és a gépjármûforgalom korlátozására lehet számítani.
A munkálat várható befejezési ideje: 2014. szeptember 15.

Köszönjük a lakosság megértését és türelmét!
Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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2014. AUGUSZTUS 15.

A tavaly nyáron megkezdett, és az azóta több alkalommal megtartott rész mûszaki átadások alkalmával a projektben érintett 8000 ingatlan közül már több mint a felénél lehetséges a szennyvízhálózatra való csatlakozás.
Kökény Tibor, a nyíregyházi szennyvízprogram PR munkatársa arra hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a csatlakozásról mihamarabb gondoskodjanak, ezzel is elkerülve
a nem várt kiadásokat, mely egyrészt a kedvezményes szippantás megvonását, illetve a talajterhelési díj kiszabását
jelentheti.
Az élõre kötés elmulasztása esetén a szennyvízszippantási díj sokszorosára nõ, valamint 90 napot követõen a
vízfogyasztás után a talajterhelési díjat is meg kell fizetni.
Ezért ezúton is kérik az érintett ingatlanok tulajdonosait,
hogy saját érdekükben lehetõleg minél hamarabb végezzék el a csatlakozást. Ennek menetérõl, illetve a ráköthetõ
ingatlanok listájáról az erre a célra készített tájékoztató
szórólapon és a www.nyirszennyviz.hu oldalon is tájékozódhatnak.

