A HÉT TÉMÁJA

KÉTEZREDIK ÉLÕRE KÖTÉS
Megtörtént a 2000. házi bekötés élõre kötése a
Westsik Vilmos utcán a nyíregyházi szennyvízprogram
keretében. A csatornahálózat fejlesztésével több mint
8 ezer házi bekötés valósul meg, így az ingatlanokról a
közcsatornán keresztül juthat el a szennyvíz a tisztítótelepekre. A beruházással a jelenlegi 81 százalékról
96 százalékra nõ Nyíregyházán a csatornázottság.
Szerzõ: Szoboszlai Tibor
Befejezéséhez közeledik a Nyíregyháza és Térsége
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programja elnevezésû projekt. A teljes beruházás költsége 13 milliárd
forint, ebbõl 9,8 milliárd forint európai uniós és hazai for-

burkolatot állítanak helyre. A 2000. házi bekötés élõre
kötésén a Westsik Vilmos utcán Jászai Menyhért alpolgármester és dr. Podlovics Roland projektvezetõ ajándékcsomaggal is kedveskedett az ingatlan tulajdonosának.
Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, Nyírszõlõsben óriási probléma a szennyvíz, nagyon sok helyen nem
volt megoldva az elvezetése. 2010-ben perekkel vették át
a programot, nem volt aláírt szerzõdés a kivitelezésre. Most
eljutottak oda, hogy a nyolcezer ingatlanból hatezren már
ráköthetnek, és már a kétezredik rákötés meg is történt.
Vámosi Imre, az ingatlan tulajdonosa örömmel fogadta
a programot, hiszen korábban olyan helyen lakott, ahol a
háza rá volt kötve a csatornahálózatra. Most újra élvezheti a rákötés elõnyeit. A beruházás jelenlegi állapota szerint 6335 házi bekötést tudnak üzembe helyezni, amely
nemcsak lehetõség, hanem az ingatlantulajdonosok érdeke is.

AKTUÁLIS

ELISMERÉS A MÓRICZ
ZSIGMOND SZÍNHÁZNAK
A Magyar Dráma Napja alkalmából 2014. szeptember 20-án a Színházi Dramaturgok Céhe elismerését
fejezte ki a Móricz Zsigmond Színháznak a Színházés Filmmûvészeti Egyetem Nádasdy Kálmán termében tartott díjátadó ünnepségen.
Radnai Annamária, a Színházi Dramaturgok Céhének társelnöke indoklásában kifejtette, hogy nem kerülte el a figyelmüket a színházban évek óta folyó
hosszú távú, átgondolt felfedezõi munka, melynek
eredményeképp – szemben az általános tendenciával
– kortárs magyar drámák sora került és kerül színpadra: a tavalyi évadban például öt, az idei szezonban
pedig hat õsbemutatót láthat a nagyérdemû. A díjat
Szokolai Brigitta, a Móricz Zsigmond Színház dramaturgja vette át.

ÉRDEMES MINÉL ELÕBB ÉLÕRE KÖTNI

Jászai Menyhért alpolgármester (középen)
a kétezredik élõre kötésnél
rásból származik. A program részeként már elkészült a
napi 10 ezer köbméteres kapacitású II. számú szennyvíztisztító telep, valamint a központi komposztálótelep. A
csatornázási munkálatokban 200 kilométernyi vezetéket
fektetnek le, valamint 180 ezer négyzetméter út- és járda-

Dr. Podlovics Roland projektvezetõ hangsúlyozta, hogy
akiknek adott a lehetõségük rákötni a csatornahálózatra,
azok tegyék is meg, hiszen ellenkezõ esetben talajterhelési díjjal is kell számolniuk három hónap elteltével. Emellett a kedvezményes szippantási lehetõség is megszûnik a
rákötés idõpontját követõ 30 napon belül. Az érdekeltségi
hozzájárulást 4100 érintett már befizette, a Nyírségvíz Zrt.
kedvezményes áron biztosítja a munkákhoz a csöveket,
tehát érdemes még az õsz folyamán elvégezni az élõre
kötéseket.
A házi bekötések eredményeként a környezet terhelése
is jelentõs mértékben csökken, hiszen évente 830 ezer
köbméter szennyvizet vezethetnek el és tisztíthatnak meg.
A beruházás 20 ezer városlakót közvetlenül, 120 ezret
pedig közvetve érint.

A HALLÁS NEM JÁTÉK
Sokan csak legyintenek egyet, amikor a
hallásproblémákról olvasnak. „Vannak
ennél fontosabb dolgok, most ez a legkisebb problémám. Valahogy megvoltam eddig is, megleszek valahogy ezután is” – gondolják magukban. Aztán
egyszer csak megtörténik a baj. A hallásproblémák kezelését ugyanis nem
lehet halogatni.
Kutatások szerint a lakosság 10 százalékának valamilyen mértékû halláscsökkenése van, és ez a szám folyamatosan növekszik – míg az érintetteknek csupán a 10–
25 százaléka kezelteti a hallásproblémáját valamilyen formában. „Sokféle szûré-

A hallókészülékek elfogadottsága érezhetõen javult az elmúlt években
sen vesznek részt a Szabolcs-SzatmárBereg megyei lakosok. Nagyon helyesen
eljárnak tüdõszûrésre, rákszûrésre, próbálják megelõzni a bajt. De mi a helyzet, ha a
látásunkról, a hallásunkról vagy éppen a
fogunkról van szó? Ugyanolyan gyakran
keressük fel megelõzési céllal a megfelelõ
egészségügyi központot vagy csak akkor

megyünk, ha valami akut problémánk
van?” – teszi fel a költõi kérdést Szilágyi
Viktória hallásspecialista, a nyíregyházi
Amplifon Hallásközpont vezetõje. „Azonban a jó hír az, hogy a hallókészülékek elfogadottsága érezhetõen javult az elmúlt
években” – teszi hozzá a szakember.
A társas kommunikációban jelentkezõ kellemetlenségeken kívül sokkal nagyobb problémák is adódhatnak a nem kezelt halláspanaszok következményeként. A megnövekedett és felgyorsult jármûforgalom miatt az autóvezetés és a gyalogosként való közlekedés
egyaránt maximális odafigyelést igényel. A
járdáról lelépve érzékelnünk kell, hogy milyen irányból jönnek az autók, a buszok vagy
éppen a kerékpárosok. Ahhoz, hogy ezt meg
tudjuk állapítani, mûködnie kell az úgynevezett irányhallásunknak. Ennek alapvetõ feltétele pedig az, hogy mindkét fülünkkel jól
halljunk. Tény: számos kisebb-nagyobb baleset elkerülhetõ lenne, ha a hallásproblémákat kezeltetnénk. „Nem szabad, hogy valaki
azért döntsön úgy, hogy nem használ hallókészüléket, mert szégyelli azt. A hallás nem
játék, a hallásproblémákat komolyan kell
venni, és minél hamarabb kezelni kell õket”
– hívja fel a figyelmet Szilágyi Viktória. A
nyíregyházi Amplifon Hallásközpontban a
teljes körû, ingyenes hallásvizsgálat mellett lehetõséget biztosítanak arra, hogy a
világ vezetõ hallókészülék-gyártóinak a
termékeit kipróbáljuk, és akár otthoni környezetben teszteljük. A vizsgálatokra nem
kell várni, hiszen mindenki idõpontot kap,
és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni! Bejelentkezés: 06-42/404-957.
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