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Új kérékPártárotók

Gyékényesen

A,Kerékpáros kij2lekedést

segilő projékt Gyékényesen
KEaP - 6 2,0 l 1 1 -20 1 1 -o23J "
című pátyá2aI ^lkeretében valós0l

meg

a

közsógben,2

daráb

összesen 72 íéróhe{yes
kelékpál tároló kivitelezés€, A

kerékpárlárolók iinnepsó9

keretében tö.ténő átadása 20]4,
07. ]2- én, szombáton tes2 ]0.30

órakol, HeLy5zin:

8851
Gyékényes, s2abad5á9 tér ]0, A
proiekl a, Ui széchenyi Teru

k€relében az Eu.ópai U nió
tánogalásával, az Európa i
Regionáts Fejtesztési Aiap
társf

inan5zhozásávat válósut

meg, össz€§en

bruttó 8 mitt]ó

8óó eze. 388 Ft vissza nem
téritendő támogatásból,

I
I

l

B^LAío}ILaLLÉN a Kapoli Múze
um és Galérűban (Kossuth L u.
35.) id. és ífi. Kapou Antal somogyi pásztoííarugók és Liqeti Mik,
Iós szo b rás zművés z k iú llítása.

Blza^xorr a NépnfuészatiTújluiz hétíő kfuételével917 óníE

Mtogatlúó.

Xa. svimdi

pa-

rasnpoftq berendezeft tbzta-

szob állal, ftjs ü sko nyhával, |aldmint buzsókl hímzéseket, íégi|i
seletet bemutató kiúuíóhelyiség
gel yáia az érdekl&lőket.

luPosv^Roi o vaszary Emukhózban vasmry lános óIlandó

emakkűI|úsa elqzebs

beje-

lentkeássel (T.: 82/512 228) várja a2 únekwtőkeL
váWkii?snsleikel6 20l9689_444-es

i,fr§,ffi§#tr

noímáld0ü8zámm, Ha Váeményúk ván,
íe]dol8ozásbédemestémál6jánlanák,

Egymilliárdos beruházás Kadarkúton
rgues üzerúseN múködik a csatornarendszer és az új szelnyvntisztitó
a jó pro$amokban, meÉ kel-

§ker€s

ftleves pn baüzemet €§
műszaki átaűsátvéten kijF}ő
en üelr§ze.ú€n műkijdik az új

ló

e8yüttmúkiidéssel, összefo_
&íssal a le8mereszebb álmok ls

szenn},v,íztl§ztítGtelep KadárkG
ton, Az iinnepelyes ker€tek kj.
zijtt szerd.án átadott b€ruhíás
kirzel nettó e8ymiliárd forintból
}"lisult meg: a kö]tsé8ek 85 §ázalekát az Eunópai Unió píbaizati támogatása bizto§ított4 mÍ8 a
mintegy 150 miüó forlnto§ ön-

eűt a váms önkoníLín}zata

rlarsai Jó
zsel pokármestel arról sáIt,
hogy ez a fejleszte§ a iijvő neíF
zedéknek szól, amely szíírára
me§€tósulhamak,

kőteles§egünk eg€szsé8e§ életfeltételt biztosítanl.
- Bízunk abba\ ho8y a kiteljesedett uámsi inha§hukhira
mun}anelyeket i§ 8men{l Inaid
váúük a befektetőket, Kadarkú

€§

az ii8atlanfulajdono6ok

hozzájá
ruláM fedezte. A 22 hónap alatt
megvalósült fej|esztés 2500 helybéü éledelt&elein javit,

Az

átadásnak reszese volt

szászfahi Líszló o§aá88yúlé-

si képüselő, ald űnnepl köszöntójéb€n kiemelte, hogy a kadar,

ton minden feltétel adott a

koz,isok m€telepedésehez,

tá]al

A Kada*út Város

kiti

pelda jól mutatja: érden€s
nagyot álnodni. Hinrri kell egy
íílisbán, képe§ségeinnben,

a

szenny,
vizcsatomáÁsa e§ szenny!,íz-

tisztítása Című pro$am keretében 5 köztefileti átünetó épült
és több mint 27 ezer foMméter

8esrB,r

csátofMvezeték kerüt

a

fóldbe,

8Ó7 ií8auanbekötést alaKtottak ki, me!€k 77 §ziizaleka ííLáI
csatlakozott is

a

rend§zerre.

Az

új szennyvíztiszdtó telep a város hatáníban, az önkorrnány-

zat áItal mesvásárolt teriileten
épiilt fel, aho\á egy 805 méter
hossaí, 4 méter széles liJ utat

aszfaltoztai.

A

kors7p.flt kór

nvezelvédelmi léte9tménv n+
pi kapacltás€

280 m3, Á

Úótl+

níésés a §zemF.íziszap

keze_
lóse uüin olyan komposztanya8

keletkezil, amely

a

mezó8azda-

sá8ban jól há§mosítható, mí8 a
üsszamaradt tiszútott üz a kii,

zeli patakba folyik. Minősége a
kömyezetvédelmi előírásoknat{
megfelelá

ooe,ror st

eesrmytaixunur ö'so
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