NAPRÓL NAPRA

A HÉT

AUGUSZTUS 13., SZERDA

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK

MINDEN, AMI ÖSSZEKÖT

LEKVÁRT KEVERTEK

A harmadik Görkapocs Fesztivál Nyíregyháza és Debrecen után egy szimbolikus jelentõségû helyszínen, Tokajban fogadta a vendégeket. A városban, melynek hídja is szimbolizálja az összekötõ
kapcsot a Hajdúdorogi Egyházmegye és
a Miskolci Apostoli Exarchátus között.

A skanzenben a lekvárfõzés hagyományos technikáját mutatták meg a látogatóknak. A múzeumfalu anarcsi portáján fõtt szilvalekvárt üvegekbe tették.
Hogy hogyan sikerült, az majd szeptemberben, a „Kóstolja meg Magyarországot” rendezvényen derül ki.

AUGUSZTUS 14., CSÜTÖRTÖK

AUGUSZTUS 15., PÉNTEK

FELÚJÍTJÁK A SZABOLCS TAKARÉKOT

KURZUSNYITÓ HANGVERSENY

Szeptember elejére fejezõdik be a Szabolcs Takarék központjának felújítása. Az
Országzászló téri épület több mint száz
éve épült, az utolsó nagy felújítás 1980ban volt. Az 1911-ben átadott mûemléképületnél az illetékes hatósággal is együttmûködve végezték a rekonstrukciót.

Péntek este jótékonysági koncerttel
kezdõdött a X. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál. A Magyarok Nagyasszonya
Római Katolikus Társszékesegyházban tartott hangversenyen a Cantemus Gyermekkórus és a Pro Musica Leánykar énekesei
kápráztatták el a közönséget.

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

ÉPÍTÕK NAPJA

1ÚTON ZARÁNDOKNAP

A Nyíregyházi Építõipari Ipartestület
Nagykálló–Harangodon rendezte meg
az Építõk Napját. 130 éve, 1200 taggal
alakult meg a Nyíregyházi Ipartestület,
majd 25 évvel ezelõtt szakosodtak. A
megemlékezésen elismeréseket és kitüntetéseket is adtak át az iparosoknak.

A Mária-út teljes szakaszán egy közös
célért, a családokért szervezett zarándoklatot a Mária Út Egyesület és a Mária Rádió, Nagyboldogasszony ünnepe után. A
minden évben megrendezendõ program
száz települést érint Ausztriában, Romániában (Erdélyben) és Magyarországon.

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

AUGUSZTUS 16., SZOMBAT

JÓSAVÁROSI NAPOK

BOLDOG BOLONDOK

Az idén is megrendezték a Jósavárosi
Napokat. A programok már pénteken elkezdõdtek a helyi mûvelõdési házban,
ahol kézmûves foglalkozás és bábelõadás várta a gyerekeket. Szombaton színpadra lépett a Dongó Együttes, táncosok
és Mészáros Árpád Zsolt is.

Pénteken és szombaton Gosztola
Adél és Varga Balázs estjét láthatta a
Bencs Villa közönsége a villa udvarán.
Pozsgai Zsolt: Boldog bolondok címû,
Wolfgang Amadeus Mozartról szóló
színpadi játékát Szalma Tamás, Jászai
Mari-díjas színész rendezte.
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SÜRGETÕ AZ ÉLÕRE KÖTÉS
Jó ütemben halad Nyíregyháza
szennyvízprogramja. A több mint 13 milliárdos fejlesztés részeként, újabb 8200
ingatlan csatlakozhat a szennyvízhálózathoz. Zajlanak az élõre kötések, melyet
az ingatlantulajdonosnak kell kezdeményeznie. Jelenleg háromezren vannak
azok, akik már megtehették volna, de
nem indították el a folyamatot. Dr.
Podlovics Roland, a program vezetõje az
élõre kötések fontosságára figyelmeztet.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának
vezetõje elmondta: a projekt részeként
8200 ingatlan van összesen, amelyek esetében a szennyvízbekötés megtörténik. Az
augusztus 11-ei idõpontig a mûszaki készültségi szint 4762 ingatlan esetében teszi lehetõvé az élõre kötést, ezek közül
azonban csak 1747 esetében történt meg
a bekötés. Ebbõl jól látható, hogy több mint
háromezer további ingatlantulajdonos is
ráköthetne már a csatornára, de ez eddig
nem történt meg. Annak ellenére, hogy
szórólapokkal, újságcikkekkel – a nyirszennyviz.hu oldalon részletes tájékoztatással és sajátos keresõvel – hívták fel az
érintettek figyelmét a rákötés lehetõségére, de ez idáig mindhiába. Dr. Podlovics
Roland felhívja a figyelmét az érintetteknek, amellett, hogy a nyári idõszak a legideálisabb a munkák elvégzésére, a csatlakozás halasztása még jelentõs többletköltségekkel is jár majd az érintettek szá-

mára. Elmondta: a lehetséges élõre kötés
idõpontjától harminc nap türelmi idõt követõen megszûnik a kedvezményes szippantásra való jogosultság. Igen megterhelõ lesz, ha több ezer forinttal többet kell
majd fizetni a tengelyen történõ szennyvíz-szállításért, mint korábban. Nem beszélve arról, ha az adott szakaszon megtörténik a mûszaki átadás-átvétel, és kilencven
napig nem történik meg az élõre kötés, talajterhelési díjat is kell fizetni az ingatlantulajdonosnak, melyet a következõ év elején számláznak ki az érintetteknek.
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programjának
vezetõje kéri az ingatlantulajdonosokat,
hogy a saját érdekükben, a többletköltségek elkerülése végett, mihamarabb kössenek rá az elkészült gerincvezetékre. Számtalan helyen találnak arra vonatkozóan
tájékoztatást, hogy mi ennek a menete. A
szórólapokon, újsághirdetésekben, a
nyirszennyviz.hu honlapon, de az ügyfélszolgálat zöld számán is érdeklõdhetnek
(06-80/180-034, hétfõ, kedd, szerda, péntek 9.00 és 15.00 között).
Dr. Podlovics Roland azt is elmondta,
hogy jelenleg is van folyamatban egy mûszaki átadás-átvétel, mely várhatóan szeptember végére zárul majd le és újabb 2000
ingatlan csatlakozását teszi lehetõvé. Ezzel
a szennyvízprogramban már meghaladja
majd a 7000-et az élõre kötések száma. A
maradék ingatlanok speciális lokális problémával rendelkeznek. Ennek részleteirõl a
következõ lapszámunkban olvashatnak.

ASZFALTOZNAK NYÍRSZÕLÕSÖN IS
A nyírszõlõsi városrész útjainak rekonstrukciója is szerepel a saját erõs,
518 és fél millió forintos nyíregyházi
útfelújítási programban.
A négy ütemben megvalósuló fejlesztés
részeként 15 földút kap aszfaltburkolatot,
a többi helyszínen a már meglévõ utakat
újítják föl. Ahol szükséges, ott csapadékvíz-elvezetõket, útszegélyeket is építenek,
az útalapot pedig nagyobb teherbírásúra
cserélik.
Gémesi István, a NYÍRVV Kft. irodavezetõje elmondta, Nyírszõlõs városrész is
része az útfelújítási programnak, több utca
kap itt is szilárd burkolatot. Most az Egres
közt aszfaltozták, 220 folyóméter hossz-

ban, 660 négyzetméteren 95 tonna aszfaltot terítettek. A közeli napokban a Vasút utcán folytatják az aszfaltozást.

KÖZÖSEN ÉRTÜK EL!
Kedves Olvasók!
Tisztelt Nyíregyháziak!
2010-ben az új közgyûlés egy csõd szélén álló várossal, hihetetlenül nagy adóssággal és szállítói tartozással, többségében
felelõtlenül gazdálkodó önkormányzati cégekkel és rosszul
megtervezett projektek sorával szembesült. Ahhoz, hogy
érdemi munkába kezdhessünk, elõbb ki kellett bogoznunk a
szálakat, majd lépésrõl lépésre haladhattunk csak elõre.

Nyíregyháza
sok várossal
ellentétben két
év alatt tulajdonképpen
megtette
azokat a
lépéseket,
amelyekkel
elkerülte a
pénzügyi
összeomlást.

Dr. Kovács Ferenc

Vagyongyarapodás,
gazdagodik a város
Voltak, akik inkább a városi vagyon kiárusításában jeleskedtek, míg mi inkább a gyarapításban
gondolkodunk.

Megoldottuk a szennyvízberuházás gondjait
Nyíregyháza „állatorvosi lova” a szennyvízberuházás.
2010-ben, amikor átvettük a város vezetését, már javában
a kivitelezésnél kellett volna járnia a programnak. Ehelyett
peres eljárások sora volt folyamatban. Olyan nehézségek
vártak ránk, amiket nem is sejthettünk.
Üzemben az új szennyvíztisztító telep

A színház is a városé lett

Nyíregyháza
– új utakon

Már nem a víz az úr
Kistelekiszõlõn megépítettük a hiányzó
csapadékvíz-elvezetési rendszert, majd
2013 év végére elkészült annak a
csatornarendszernek a kiépítése, mely
a város legproblémásabb részeirõl ma
már képes elvezetni a hirtelen lezúduló esõt is.

Tavaly és idén is több
mint egymilliárd
forintot fordítunk útés járdaépítésre, soha
ilyen mértékû fejlesztés nem történt a
város úthálózatában.
A tavaly megkezdett munka tovább folytatódik

Nyugati elkerülõ út –
tíz évvel korábban
A város
lobbierejét
mutatja, hogy
érveink végül
meghallgatásra
találtak és
sikerült a
nyugati elkerülõ út elsõ
szakaszának
kivitelezését 10
évvel korábbra
hoznunk.
Egy látványos áthidaló-beemelés
2014 júniusában

2010

Megújul a kulturális központ

Ma már hozzáteszünk
az ország teljesítményéhez!

Már 50 kilométeren
tekerhetünk

2014: az itt lefolyó víz bizonyítja a rendszer szükségességét

Nyíregyházi piacok –
a vevõkért és a kistermelõkért
fejlesztünk

Az egykori tervezõ, Bán Ferenc aktív bevonásával, és sok nyíregyházi vállalkozó foglalkoztatásával
(ami egyébként folyamatosan jellemzõ városi projektjeinkre) egy modern, használható és ésszerûen
mûködtethetõ kultúrpalotája lesz a nyíregyháziaknak.

Váljék mindez EGÉSZSÉGÜNKRE!

2,1 milliárdból újul meg a BUSZACSA

Három ütemben 2,1 milliárd forintból valósul
meg az épület teljes megújítása.

Sóstógyógyfürdõ a valódi fejlõdés útján

Nyíregyháza
lakossága az
országban az
elsõk között
veheti igénybe
a 24 órás orvosi
ügyelet szolgáltatásait – az
önkormányzat
Közel 15 milliárd forintból az ország egyik legmodernebb kórháza épül támogatásával.

„A sportos város”

Zumbában is mi vagyunk a rekorderek

Munkahelyeket teremtettünk

Készül a külsõ vásártér fedése

A Dunapack is korszerûsít
Nyíregyházán

Tény, hogy az
elmúlt ciklusban
a közmunka
program létrehozásával és beindításával, célzott
kormányzati
támogatásokkal, a
nyíregyházi
befektetõk városi
és kormányzati
támogatásával
sikerült elérni,
hogy csaknem 12
000 embernek
sikerült újra
munkát adni
Nyíregyházán.

Beszélni sem kell
hosszan róla, csak
kimenni, és nem
lehet nem észrevenni a fejlõdést,
amit közös erõvel
értünk el.

Részekbõl – Egész

Az új sportkoncepció alapja a testmozgás népszerûsítése, minél többek bevonása a sportolásba, az
utánpótlás felkarolása és az élsport támogatása.

Az, hogy ma már összesen 50 kilométeren
tekerhetünk szerte a városban, egyáltalán
nem jelenti a munka végét. Ezen a téren is
folytatjuk a fejlesztéseket.

A piaccsarnok teljes felújítását 2013-ban a város
már a saját erejébõl, hitel igénybevétele nélkül
tudta finanszírozni. Idén ezt a munkát pedig
tovább folytatjuk a külsõ elárusító tér felújításával.

A mozgás öröméért,
a sportsikerekért – megújul
a BUSZACSA

Megújul Érkert és Örökösföld

Ma, ha végigmegyünk a városon,
azt látjuk, mindenütt dolgoznak
valamin, mindenütt léptünk
elõre és mindenütt oly módon,
hogy az a valódi
lakossági igényeket szolgálja.

Nagyrendezvények – új
hagyományok, értékõrzéssel

Közös ügyünk – közbiztonság

A város biztonságának másik fontos eleme a
polgárõrség fejlesztése mellett a térfigyelõ
kamerarendszer, amelynek fejlesztése 2010
óta töretlenül folyik.

Megbecsülés a szépkorúaknak

Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy a
velünk élõ idõsebb korosztály aktív részese
lehessen városunk közösségének.

Kedves Olvasóink!
A magyar konyha remekei a Kossuth téren

Arra törekedtünk az elmúlt idõszakban, hogy
tartalmas kikapcsolódást biztosítsunk a nyíregyháziaknak, s programokat kínáljunk az ideérkezõ
vendégeknek.

Ez a kétoldalas összeállítás csupán egy, a teljességre nem
törekvõ kivonata annak a polgármesteri beszámoló kiadványnak, melyet minden nyíregyházi polgár legkésõbb e
hét péntekig megtalál a postaládájában. Az sokkal részletesebben, több képpel és információval szolgál az elmúlt
négy esztendõrõl, dr. Kovács Ferenc polgármester visszatekintõjeként, mely jogos elvárása a lakosságnak. A téma a
Nyíregyházi Televízió Híregyháza címû mûsorában is terítékre kerül, melyet pénteken este 20.25 perctõl láthatnak.
Fotók: Trifonov Éva, Máté János
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