A HÉT TÉMÁJA

ÁTADTÁK A SZALONKA UTCÁT IS
Szerzõ: Szoboszlai Tibor

HELYI VÁLLALKOZÓKKAL
A polgármester hangsúlyozta, az építkezések során a helyi
vállalkozóknak adtak munkát, az út- és járdaépítéseket négy
nyíregyházi cég végzi. Az útfelújítási program során a saját
erõs beruházás 700 milliós keretébõl 518 és fél millió forintot fordítottak utakra, 185 milliót pedig a járdák felújítására.

FRISS ASZFALT
Jelenleg a város négy helyszínén folynak útépítési
munkák a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából: a
Játék, a Számadó, a Gábor Áron és a Kert utcákon.

Átadták a Szalonka utca 188 méter hosszú és 4 méter széles szakaszát a Hímesben a nyíregyházi útfelújítási program részeként. A szalagot dr. Kovács Ferenc
polgármester, Szilvási István önkormányzati képviselõ
és Bocskai Péter, a NYÍRVV Kft. ügyvezetõje vágta át
az ott lakók segítségével.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, lassan befejezõdik az idei program, az érintett 24 utcából 15 már
elkészült, a munkák október elejére a fennmaradó 8 utcában is befejezõdnek. Az önkormányzat azokra a területekre koncentrált, ahol már nagyon esedékes volt a felújítás. Idén több mint 10 kilométer új út lesz, és a jövõben
még nagyobb ütemben szeretnék folytatni a felújításokat.

AKTUÁLIS

Dr. Kovács Ferenc polgármester (jobbról), Szilvási István
önkormányzati képviselõ és Bocskai Péter ügyvezetõ a
lakosokkal közösen avatott

Az érintett 24 utca közül tizenötön korábban még földút
volt. Az útfelújításokkal párhuzamosan járdaépítési munkálatok is folynak. Az érintett 62 helyszín közül 44 már
elkészült, a többit pedig még idén õsszel átadják.

MEGÚJUL A CSONGOR UTCA
A végéhez közelít a szennyvízprogramhoz kapcsolódó útfelújítások sorozata. Mint ismert, a kormány
által a projekt befejezésére pluszban biztosított 1,5
milliárd forintból 500 milliót útrekonstrukcióra használ az önkormányzat, amely eredetileg nem volt a
program része. Ennek keretében újul meg a Csongor
utca 1400 méteres hosszban és 6 méter szélességben.
Emellett 1-1 méteres zúzott köves padkát is építenek.
A munkálatokkal várhatóan október végére készülnek el.

hamarosan egy 6 méter széles aszfaltozott utat használhatnak. A munkálatok elõkészületei már 2013-ban elindultak, idén augusztusban pedig megkezdõdött az útfelújítás. Dr. Podlovics Roland projektvezetõ elmondta, a
Csongor utcán 1400 méteres hosszban 6 méteres aszfaltburkolatot építettek ki és 1-1 méter zúzott köves padkát.
A munkálatokat augusztusban kezdték meg a jogerõs építési engedély birtokában lefolytatott közbeszerzési eljárás
eredményeként. Jelen pillanatban a tükröt már kialakították és most dolgozzák be az útalapot.

Jó ütemben haladnak a munkálatok a Csongor utcában,
jelenleg az útalap bedolgozása folyik. Régi vágyuk teljesült ezzel az itt lakóknak, hiszen a poros földút helyett

NYÍRSZÕLÕS ÉS SÓSTÓ KÖZÖTT
Várhatóan szeptember végén megkezdik az aszfaltozási munkákat, és október 9-ei határidõre kell teljesíteni a
vállalkozónak a szerzõdésben vállalt kötelességét. Bár a
múlt heti esõzések nem segítették az útépítést, a munkálatok elõreláthatóan határidõre kész lesznek.
Gyõri Zsolt, a KE-VÍZ 21 Zrt. út- és hídépítés irodavezetõje elmondta, jelentõs stábbal kellett felvonulniuk. Az
útalapépítéshez közel 7 ezer köbméter anyagot kell megmozgatniuk egészen addig, hogy az aszfaltréteget rá tudják teríteni az elképzelés szerinti útra. Ez várhatóan szeptember végére megvalósul. 1200 tonna aszfaltot terítenek
erre az utcára, ami a Westsik Vilmos utcától egészen a
Tölgyes utcáig tart majd. A beruházás finanszírozása teljes egészében önkormányzati önerõbõl valósult meg.

15 nyíregyházi utca 5069 méteres szakaszán már elkészült az út- és burkolatfelújítás, illetve a Vasút utca
1300 méteres szakasza is járható, itt a szakemberek
padkán kívüli utómunkálatokat végeznek.
Ugyancsak leaszfaltozták a Blaha Lujza sétányon található 1756 négyzetméteres, valamint a Krúdy Vigadó elõtti 1125 négyzetméteres parkolókat. Hét útszakaszon: a
Játék, a Gábor Áron, a Számadó, a Kert, a Szántó Kovács
János utcákban, valamint a Virág közben és a Városmajor
utca–Újszõlõ utca összekötõ szakaszán elkezdõdtek az
aszfaltozás-elõkészítõ munkálatok, és elõreláthatóan a
következõ héten leaszfaltozzák a Játék és Gábor Áron
utcákat, valamint a Virág közt. Az útépítés valamennyi
útszakaszon befejezõdik október elejére.

AKADÁLYMENTES JÁRDÁK
Jelenleg a Búza utcán és az Ungvár sétányon folynak járdaépítési és -helyreállítási munkálatok, illetve
akadálymentesítés. A helyreállítási és felújítási munkák
elõreláthatóan november végére fejezõdnek be, költségük nettó 185 millió forint.

OLVASÓI LEVÉL

KÖSZÖNET
AZ (EL)JÁRÁSÉRT
Kéréssel fordultam az 1. számú önkormányzati választókerületben dr. Adorján Gusztáv képviselõ úrhoz annak kapcsán, hogy a Nyár utca 10. szám alatt,
a Levendula társasház elõtt olyan rossz állapotban
van a járdaszakasz, hogy nem lehet rajta közlekedni. Igen sok gyermek, felnõtt, nagyszülõ jár itt el,
különösen a tanév megkezdésekor a Bem József iskolába, és nagyon kellemetlen a „hepehupás” rész.
Kérésemre nagyon rövid idõn belül, mindössze egy
hét alatt, azaz szeptember 4-ére elkészült a járdaszakasz, és most már akadálymentesen lehet a gyermekkocsit is végigtolni a járdán. Köszönet az erre
járók és az itt lakók nevében az ügyünkben gyorsan
eljáró képviselõnek.
Kardos Lászlóné
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