( /)

mobil (/2014/01/15/barhol-barmikor-hiradofacebook
rss (/hirado.aspx)
in english (/rovatok/in-english)

Magyarország hírportálja

Videó

Belföld

Külföld

Telesport

Kékfény

Tudomány

Gazdaság

High-tech

Bulvár

Kultúra

(http://hirado.mtv.hu/videok)
(http://www.hirado.hu/rovatok/belfold/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/kulfold/)
(http://www.telesport.hu/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/kekfeny/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/tudomany/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/gazdasag/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/high(http://www.hirado.hu/rovatok/bulvar/)
(http://www.hirado.hu/rovatok/
tech/)
MÉG
TÖBB HÍR

Főoldal (http://www.hirado.hu) / Gazdaság (http://www.hirado.hu/rovatok/gazdasag/)

Novemberben adják át a korszerűsített nyíregyházi
szennyvíztisztító telepet
Forrás: MTI | 2014. 08. 26. 12:56:59

Az európai unió támogatásával épülő beruházás összesen 8000 ingatlant érint a városban,

LEGOLVASOTTABB

Falus: A kormányzat halassza el a Várba
költözést!
( h ttp ://h irad o.cm s.m tv.h u /2014/09/09/falu sa-korm an yz at-h alassz a-el-a-varb akoltoz est/)

segítségével megoldódik a szomszédos Kálmánháza, Kótaj és Nyírpazony szennyvízének

Több mint 400 áldozata van az

tisztítása is.

áradásoknak Pakisztánban és Indiában
( h ttp ://h irad o.cm s.m tv.h u /2014/09/09/tob b m in t-400-ald oz ata-van -az -arad asokn akp akisz tan b an -es-in d iab an /)
Átrajzolhatja logisztikai térképünket az
orosz embergó
( h ttp ://h irad o.cm s.m tv.h u /2014/09/09/atrajz olh atjalog isz tikai-terkep u n ket-az -orosz -em b erg o/)
A munkaadók 80 százaléka nem tervez
létszámváltoztatást
( h ttp ://h irad o.cm s.m tv.h u /2014/09/09/am u n kaad ok-80-sz az aleka-n em -tervez letsz am valtoz tatast/)

Novemberben tartják meg a mintegy 1,5 milliárd forintból korszerűsített 2-es számú szennyvíztisztító
telep műszaki átadását Nyíregyháza-Polyákbokorban - hangzott el a beruházás üzemlátogatással
egybekötött bejárásán kedden. A 13,4 milliárd forint értékű nyíregyházi szennyvízberuházás részeként

Miatta írták át a férfiszerepet nőire
( h ttp ://h irad o.cm s.m tv.h u /2014/09/09/m iattairtak-at-a-ferfisz erep et-n oire/)
Különleges rendőralakulattal harcol a

zajló felújítás révén a 11 ezer köbméter kapacitású tisztítótelep alkalmas lesz Nyíregyháza déli területein,

drogkereskedelem ellen Peru

valamint a nyírségi nagyváros tanyavilágában keletkező szennyvíz befogadására és tisztására.
A telep kapacitása jelenleg 7300-7500 köbméter naponta, ami emelkedni fog a lakossági
szennyvízrákötésekkel, így a teljes tisztítókapacitást ki lehet majd használni - mondta el Tóth György, a

( h ttp ://h irad o.cm s.m tv.h u /2014/09/09/ku lon leg esren d oralaku lattal-h arcol-ad rog keresked elem -ellen -p eru /)

nyíregyházi szennyvízüzem vezetője az eseményen az MTI-nek. A korszerűsített, a tisztítás során

Kijev: négy ukrán katona halt meg a

keletkező biogázt is hasznosítani képes telep hat hónapos próbaüzeme a napokban jár le, a teljes

tűzszünet életbe lépése óta

műszaki átadást november 27-ére tervezik.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza Fidesz-KDNP-s polgármestere a bejáráson hangsúlyozta, eddig 4700
ingatlannál biztosították a rákötési lehetőséget, két hét múlva ez a szám eléri a 6700-at. Eddig több mint
1750 ingatlan kötött rá a csatornahálózatra - tette hozzá a helyhatósági vezető.

( h ttp ://h irad o.cm s.m tv.h u /2014/09/09/kijevn eg y-u kran -katon a-h alt-m eg -a-tu z sz u n eteletb e-lep ese-ota/)

minden hír >>
(http://hirado.cms.mtv.hu/legfrissebbhirek/?oldal=1)

Az Európai Unió támogatásával épülő beruházás összesen 8000 ingatlant érint a városban, segítségével
megoldódik a szomszédos Kálmánháza, Kótaj és Nyírpazony szennyvízének tisztítása is. A
csatornahálózat kiépítésével csaknem teljesen elkészült a kivitelező, néhány kritikusabb ponton
tartanak még a munkálatok, de várhatóan őszre ezek is befejeződnek - mondta Kovács Ferenc. A
korszerűsített polyákbokori, valamint a város másik szennyvíztelepének kapacitása együttesen eléri a
napi 28 ezer köbmétert, a két létesítmény képes Nyíregyháza teljes szennyvízmennyiségének
megtisztítására.
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