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Önkormányzati beruházások: a java még csak most indul!
esõbeálló készült el, többek kö-

a java még csak most fog el-

leti körút elsõ, a Kállói utat a 41-

mint a Tünde utcán. A fejlesztések sokszor okoztak közlekedési problémákat, fõként a
Nagykörút egyes szakaszain és
a Sóstói úton, azonban az önkormányzat szerint ezt idáig jól
viselték a városlakók. A fejlesztések azonban nem állnak le, sõt,

dõktõl.
A polgármester elmondta, idén
kezdõdik a Luther tér átalakítása, a templomok környezetének megszépítése, valamint
az új szennyvíz- és komposztálótelep építése is. A következõ hónapokban várható a Ke-

állók korszerûsítése. Az állam
kezelésében lévõ utakon is további munkálatok várhatóak,
július végétõl. Ekkorra várható
a szennyvízhálózat bõvítése. Az
önkormányzat számításai szerint a fejlesztések egy része pedig átcsúszik 2010-re.

Számos útépítés, iskolafelújítás, infrastrukturális fej- zött Mandán, Oroson, a Simai kezdõdni, ezért további türel- essel összekötõ szakaszának épílesztés kezdõdik a megyeszékhelyen augusztusban. úton, a Westsik Vilmos, vala- met kérnek majd a közleke- tése és folytatódik a buszmegZ. Pintye Zsolt
Számos önkormányzati beruházás kivitelezése kezdõdött el az
elmúlt hetekben Nyíregyházán.
A Városháza udvarán már épül
az Ügyfélszolgálati Centrum, és

munkások vették birtokba a házasságkötõ termet is. Emellett
nagyszabású kátyúzás folyik a
megyeszékhely útjain, több bokortanyán pedig útalapot készítenek és folyik a buszmegállóhelyek kialakítása is. Eddig 36

Kiválasztották a kivitelezőt
Kihirdették az eredményét a 207 kilométer hosszúságú
szennyvízcsatorna kivitelezõi pályázatának eredményét.
Négy szakaszt a Nyíregyháza 2009 konzorcium építhet
meg, az ötödik esetben pedig új pályázatot írtak ki.
Szabó Edina

Fagyival elviselhetõ a hõség

A 207 kilométer hosszúságú
szennyvízcsatorna 8000 háztartást érint. A 13 milliárd forintos
beruházás részeként megépül
146 kilométer gravitációs csatorna, 89 átemelõ és 180 ezer négyzetméter út- és járdaburkolat. A
csatornaépítést öt részre bontva
pályáztatták, melybõl négyet a
Nyíregyháza 2009 konzorcium
nyert el, a konzorcium vezetõje
a Kevíz-21 Kft. A belváros, valamint a bokortanyák csatornázását is a konzorcium építi,

melyre megközelítõen 7 és fél
milliárdot fordítanak, az átemelõk szagtalanítóit pedig 300 millió forintért alakítják ki. Az ötfõs bíráló bizottság egyébként
egyhangú döntéseket hozott. A
telepi nyomóvezetékek, az átemelõk és a két fõgyûjtõ rekonstrukciójára minden ajánlat
érvénytelen volt, ezért új pályázatot kell kiírni.
Amennyiben nem támadják meg
a pályázati eredményt, akkor
hónap végére megköthetik a
szerzõdést, és augusztusban elkezdõdhet az építkezés.
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Akadálymentesen
„Fel a
harmadikra”
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Nyíregyházán a
legkisebb ember
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Orosi lovas napok – harmadszor Megújult a nyírpazonyi összekötő út
Oroson már harmadik alkalommal rendezik meg a „Hagyományõrzõ lovas nap”-ot. Ebben
az évben a program egy kicsit
gazdagabb lesz, hiszen a szervezõk kétnaposra tervezték a ren-

dezvényt. Augusztus elsején,
szombaton 9 órától fogathajtók
bemutatója: póni-, egyes és kettes fogatok, délután pedig a vadászhajtás résztvevõinek szurkolhat a közönség.
H I R D E T É S

Kísérõ rendezvények: Kakasfogó verseny gyerekeknek, ló és
lóerõ (quad) méri össze gyorsaságát. Augusztus 2-án, vasárnap 10 órától baráti fõzõcskére
várják a fõzni szeretõ csapatokat, baráti társaságokat. Különbözõ ügyességi versenyeken
mérhetik össze erejüket és tudásukat gyerekek és felnõttek
egyaránt. Megcsodálhatják az
íjászok és a tûzoltók bemutatóit. A gyermekek szórakoztatására lesz ugrálóvár és csúszda is (Mini vidámpark). A jó
hangulatról zenészek, énekesek
gondoskodnak. A rendezvényt
utcabál zárja.
A rendezvény helye mindkét
napon: Nyíregyháza–Oros, Fõ
utca, focipálya.

Befejezõdött a 4,7 kilométer hosszú Nyírpazony–Oros összekötõ út felújítása.
A beavatkozás költségvetése mintegy 224 millió forint volt.
A projekt keretében a kivitelezõ
kiszélesítette az utat, megerõsítette a pályaszerkezetet és az aszfaltburkolatot, kitisztította az
árkokat és az átereszeket, növényeket ültetett az út mentén, rendezte az útpadkát. A munkálatok kiterjedtek az autóbusz-megállók javítására és szabványosítására is.
A felújításban közvetlenül
érintettek száma megközelítõleg 9 ezer, ám ha az átmenõ forgalmat is beszámítjuk, a felújítás 20 ezer fõ számára hoz
érzékelhetõ változást. Vas Miklós, Nyírpazony elsõ embere elH I R D E T É S

mondta: a községben élõk mindennap használják az utat, azon
járnak be munkahelyükre.
„Megrövidül a közlekedésre for-

dított idõ, javul a közlekedésbiztonság, gyermekeink is hamarabb érnek be az iskolába” –
mondta a polgármester.
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