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Novemberben adják át a korszerűsített
nyíregyházi szennyvíztisztító telepet
Nyíregyháza, 2014. augusztus 26., kedd (MTI) – Novemberben
tartják meg a mintegy 1,5 milliárd forintból korszerűsített 2-es
számú szennyvíztisztító telep műszaki átadását NyíregyházaPolyákbokorban – hangzott el a beruházás üzemlátogatással
egybekötött bejárásán kedden.
Google Hirdetések

Házi szennyvíztisztítók

Gabica, a nap szépe
Gabica balkányi diáklány, aki kislány kora
óta táncol, a társastáncoktól a hip-hopig
nagyon sok stílust kipróbált már.
tovább »

Akció, már 399.000,-Ft-tól Németországban tesztelt www.aquatec.hu
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A 13,4 milliárd forint értékű nyíregyházi
szennyvízberuházás részeként zajló felújítás révén a 11
ezer köbméter kapacitású tisztítótelep alkalmas lesz
Nyíregyháza déli területein, 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
nyíregyházi szennyvízüzem vezetője az eseményen az
MTI-nek. A korszerűsített, a tisztítás során keletkező
biogázt is hasznosítani képes telep hathónapos
próbaüzeme a napokban jár le, a teljes műszaki átadást
november 27-re tervezik.

Szon

Kovács Ferenc, Nyíregyháza Fidesz-KDNP-s
polgármestere a bejáráson hangsúlyozta, eddig 4700
ingatlannál biztosították a hálózatra történő 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.
Az európai unió támogatásával épülő beruházás
összesen 8000 ingatlant érint a városban, segítségével
pedig megoldódik a szomszédos Kálmánháza, Kótaj és
Nyírpazony szennyvízének tisztítása is.

gruppi
Kingston 64 GB pendrive
USB 2.0 adatátvitel

5 500 Ft

-80%

A csatornahálózat kiépítésével csaknem teljesen
elkészült a kivitelező, néhány kritikusabb ponton
tartanak még a munkák, 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
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teljes szennyvízmennyiségének megtisztítására.
- MTI
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HIR D ET ÉS
Az év Westies eseménye
Szeptember 13-án (SZOMBATON) kerül megrendezésre a Magyar Westie Fajtamentő
Egyesület (Westie Rescue Hungary) 3. szülinapi partyja Dunakeszin a Kutyavarázs
Kutyaiskolában.

Ukrán válság – Oroszország a
gázexport csökkentésével fenyegeti az
EU-t
Budapest, 2014. szeptember 9.,
kedd (MTI) - Oroszország a
gázexport csökkentésével
fenyegette meg az Európai [...]
tovább »

Az elektromos autók egyre nagyobb térhódítása?
Németországban egy alapos felmérést készítettek a villanyautók forgalmazási helyzetéről és
jövőjéről, és a felmérés gyorsan felfutó eladási szám bővülést vár az elkövetkező években,
főként akkor, ha a...

Pickselly – Bolhapiac a zsebben!
Mostantól sokkal könnyebb lesz adni-venni okostelefonon, az új PickSelly alkalmazás
segítségével! A Pickselly-t úgy terveztük, hogy könnyen érthető legyen, egyszerűen
böngészhess és tölthesd fel eladá...

MENTÁLIS ROAD SHOW MÁTÉSZALKÁN ÉS GÉBERJÉNBEN
2014. szeptember 13. szombat, 09.00 Flabeg Egészségnap - Mátészalka 2014. szeptember
19. péntek, 09.00 Szatmári Néptáncosok Találkozója - Géberjén

Versenyképes diploma – alkalmazott geoinformatikus képzés a Debreceni
Egyetemen
Az 1990-es években egy saját számítógép újdonságnak számított, napjainkban – a laptopok,
táblagépek és okostelefonok világában – a digitális környezet életünk részévé vált. Ebben a
világban észre sem ...

Vádat emeltek Toroczkai László ellen a
Bank Center-ügy miatt
Budapest, 2014. szeptember 9., kedd (MTI) Kényszerítés bűntettének kísérlete miatt vádat
emeltek Toroczkai [...] tovább »

Önkormányzat 2014 – Akár ötszáz
településen is alakulhat német
nemzetiségi önkormányzat
Budapest, 2014. szeptember 9., kedd (MTI) - A
hazai németség 15 területi listát állíthat, és
ősszel akár [...] tovább »

Jegyzet: No jó, akkor nem kell
Jópofa bulvárhír, hogy a minap
az egyik kassai bankba rablási
szándékkal látogató „ügyfél”
papírcetlin [...] tovább »

Fókuszban az utánpótlás
A gazdasági válságot megélve a szervezetek a biztonságot, a stabilitást keresik. A vállalat
sikerének kulcsa pedig a megbízható, minőségi munkaerő. A szervezetek egyre inkább
felismerik a fiatal pály...

Dolgozz a jövődön, avagy tapasztalatszerzés a diákévektől kezdve
A fiatalok számára a legnagyobb nehézséget a pályakezdőként való elhelyezkedés jelenti. Az
egyetemen megszerzett tudás mellett ma már sokszor fontosabb a gyakorlati, valós
tapasztalat a vállalatok elv...

BKK: az első nap csaknem ezren
vettek jegyet vagy bérletet a MOL
Bubira
Budapest, 2014. szeptember 9.,
kedd (MTI) - Nagy érdeklődés
fogadta a MOL Bubit (Budapest
Bicikli), az első napon [...]
tovább »

Látta már a bemutatótermünket?
Trapézlemez, cserepeslemez és szendvicspanel gyártóként fontosnak tartjuk, hogy a
termékeinket minél egyszerűbben és minél több érdeklődőnek tudjuk megmutatni, elérhetőve
tenni.
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