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Nyílt hétvége Nyíregyházán március 3-4-én.
Ha most rendeli meg új Suzukiját WkWB ?G értékű Interspar
vásárlási utalványt kaphat ajándékba. Ezen kívül kisorsolunk
egy pihentető wellness hétvégét a ^ M k m t í 4*°as HfltiiiÉijii
(Mslte és további ajándékcsomagok várnak gazdára, Várjuk
szeretettel márkakereskedéseinkben!
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Nyíregyháza, Orosi u. 29/a
Mátészalka, Jármi u, 55
Fehérgyarmat Matolcsi u- 2

Az egész városban kiépülhet a szennyvízhálózat
Az Európai Unió Kohéziós Alap támogatásával épül
het ki Nyíregyháza eddig ellátatlan területein a
szennyvízcsatorna-hálózat. A 15 milliárdos projekt
tervezési szakasza lezárult. Vagyis aki bújt, bújt, aki
nem, nem, amelyik utca ebben a tervben nem szere
pel, már nem is fog. A kör ezután csak szûkülhet. !
A részletekrõl Mikó Dániel tanácsnokot, a projekt felelõsét kérdeztük, aki lapunknak elmondta:
– Azokkal az utcákkal szûkülhet a
program, amelyeknél az építés feltételei nem adottak, mert nem szabályozottak az utcák. Ez elsõsorban
Kistelekiszõlõt érinti, ahol korábban
már készült egy terv, de nem tudtuk megszerezni az engedélyt, mert
nem tudtuk közterületen elhelyezni a szennyvízcsatornát, hogy minden közmûtõl megfelelõ védõtávolságra legyen. Emiatt a településrész
csak egy kis részén épült ki a csatorna.
Most ismét teljes körûen megterveztettük a szennyvízcsatornát,
mert abban bíztunk, meg tudjuk
gyõzni az ott lakókat a beruházás
fontosságáról.
– Annak idején, amikor a tulajdonosok kérésére a városvezetés belterületbe vonta Kistelekiszõlõt, pont ez
volt az aggálya az akkori tanácsnak.
– Akkor egyébként elkövetett a tanács – amelynek nem titkolom, én
is tagja voltam – egy súlyos hibát.

Virtuális
fogadóóra
Azok kedvéért, akik szeretnének többet megtudni a csatlakozás lehetõségeirõl, a tervekrõl, a feltételekrõl, Mikó Dániel virtuális fogadóórát tart
honlapunkon március 7-én
14–16 óráig.
Kérdéseiket már most feltehetik a www.nyiregyhaza.hu-n,
akiknek nincs internetük, kérdéseiket feltehetik telefonon –
42/411-883, vagy írásban eljuttathatják szerkesztõségünkbe
(Nyíregyháza, Szabadság tér
9.) postán, vagy bedobhatják
a portán található ládába.
Azt, hogy nem szabta feltételként:
csak abban az esetben vonja belterületbe Kistelekiszõlõt, ha a tulajdonosok az útba esõ területeket
közterület céljára biztosítják. Most
nem lenne ez a probléma.
Mivel a tervezési szakaszban ezt a
problémát továbbra sem tudtuk
megoldani, azt kértük, készüljön el
a terv az egész területre, legfeljebb
azt az utcát, ahol nem sikerül biztosítani a feltételeket, az engedélyeztetés szakaszában kivesszük.
Kistelekiszõlõben ez húsz, Oroson
két utcát érint.
Az már eldõlt: a Szüret utcán ebben
a konstrukcióban biztosan nem épül
csatorna. Többszöri kísérlet után sem

sikerült megállapodni a lakók többségével a terület átadásáról, így az
utcát kivettük a programból.
Két héten belül eldõl az is, épül-e
csatorna a Bor, Fény, Fillér, Folyóka, Füredi, Gálya, Gömb, Hegedû, Kilátó, Kocsis, Korong, Koszorú, Lapály, Meggyfa, Szánkó, Tégla, Tövis, Vaskapu utcán, valamint
a Csemete közben, illetve Oroson
a Barzó és a Borostyán utcában.
A szakemberek ugyanis nem adják fel: a program teljes sikere é rdekében minden egyes lakót igyekeznek meggyõzni arról, ha most
nem lépnek, évekre, évtizedekre
tolják ki annak lehetõségét, hogy
valaha is környezetbarát módon
kezeljék a lakásukban keletkezõ
szennyvizet.
Március 1-jén délután 5-tõl Kistelekiszõlõben, a Petõfi tagiskolában
(Koszorú utca) ismét fórumot tar-

nukról. De ez nem így van, hiszen
azon az úton nem a nyírszõlõsiek,
nem az orosiak fognak járni, hanem
õk, az ott élõk. Ha nem élnek a lehetõséggel, Kistelekiszõlõ megmarad ezen a fejlettségi szinten. M i -

közben nagy értékû házak épülnek
itt, a használatukhoz szükséges infrastruktúrafejlesztések, út, járda,
csapadékcsatorna építése elmarad.
Egy tizenötmilliárdos programot
nem fogunk azért kockáztatni, mert
egyesek nem értik meg az idõk szavát.
- Hogyan fogadják ezt azok, akik
viszont értik az idõk szavát, de a
többiek miatt esnek el a lehetõségtõl?
- Úgy gondolom, a lakók egymást
hozzák nehéz helyzetbe. Ma már
egy modern háztartás nem létezhet
csatorna nélkül. Folyamatosan szigorodnak a környezetvédelmi elõírások. Ma már, ahol kiépül a csatorna, annak, aki nem csatlakozik, talajterhelési díjat kell fizetnie. Csak
akkor mentesül ez alól, ha számlával igazolni tudja, hogy elszállíttatta a tisztítótelepre.

szen a vízfogyasztás adott. Akinél
nem zárt tárolót találunk, kötelezzük,
hogy tegye azzá, mert a szennyvízszikkasztás tilos.
A szabálysértési bírság felsõ összege 30 ezer forint, ami többször megismételhetõ.
A beruházással 600–650 ezer forint értékû fejlesztést hajtunk végre
egy-egy ingatlanon. Cserébe néhány négyzetméter földterületrõl
kell lemondania a tulajdonosnak,
ez – akárhogy is számolunk – a térségben végrehajtott fejlesztés értékének töredéke. Ráadásul forgalomképtelen földterületrõl van szó,
hiszen ki lesz az, aki drága pénzen
megvásárol – és milyen célra? – néhány négyzetmétert valakinek az
elõkertjébõl?
Érdeklõdésünkre, mi lesz azokkal,
akik most nem társulnak, Mikó
Dániel elmondta: aki ebbõl most kimarad, belátható idõn belül nem
lesz csatorna a lakásában, és ezután
csak tisztán saját erõbõl oldhatja
meg a csatornázást.
Az EU ehhez
még egyszer támogatást nem
ad. Magyar, tehát központi
forrás sem lesz
rá, mert az EUs programot
kell végrehajtani, és ahhoz
rendelnek minden forrást. Jelenlegi információink
szerint itt 2020-ig biztosan nem számíthat csatornára, aki kimaradt a
programból. Most 126 ezer forint
lakástakarékpénztári szerzõdéssel
automatikusan 30 százalék állami
támogatás jár, 49 hónapon át a törlesztés havi 1930 forint, s aki szociálisan rászorult, ennek a 25 százalékát közmûfejlesztési támogatás-

Kezdődhet a kivitelezés
Több mint 150 kilométer csa
tornával bõvülhet Nyíregyháza
szennyvízhálózata a következõ
években. A fejlesztés fõként a
Kohéziós Alap forrásaiból valósul meg. A beruházás segítségével a megyeszékhelyen javul az ivóvíz minõsége és csökken a környezetterhelés. A közgyûlés már 2003-ban eldöntötte, hogy pályázatot kíván benyújtani annak érdekében, hogy
bõvüljön a nyíregyházi szennytanak, várják az érintett tulajdonosokat, de tovább már nem: az egész
programot nem kockáztathatják
azért, mert egyes ingatlantulajdonosok önös érdekbõl nem mondanak
le pár négyzetméter földterületrõl.
– Rossz a megközelítés – mondja
Mikó Dániel. – Úgy vélik, õk a város javára mondanak le a tulajdo-

vízhálózat, a felhasznált vizet pedig megtisztítsák. Az 1950-es években elkezdett közmûfejlesztések
ugyanis nem tudtak lépést tartani a
város rohamos fejlõdésével és a jelenlegi 400 kilométeres hálózat csupán a lakosság háromnegyedét éri
el. A Kohéziós Alap Pályázattal
2010-ig újabb 33 ezer lakoshoz é rhet el a szennyvízhálózat.
A külterületen többek között
Rozsrétszõlõt, Mandát, Butykát,
Nagyszállást, Nyírjest érinti leginHa ez a program lezárul, s ezek az
utcák kikerülnek a programból,
minden tulajdonost elszámoltatunk,
mi történik a szennyvizével. Ellenõrizni fogjuk, zárt-e a szennyvízgyûjtõ, hová kerül a tartalma. Ha az
illetõ nem tudja számlával igazolni,
megbírságoljuk.
Ennek nagyon könnyû utánajárni, hi-

kább a fejlesztés. A beruházás
összértéke 14–15 milliárd forint
között változhat, attól függõen,
hogy a pályázat segítségével
mennyi pénzt kaphat a város az
Európai Unió és a célra elkülönített állami forrásokból. A
szakértõk szerint a fejlesztési
tervek jól kidolgozottak, így a
megvalósulása nem kétséges. A
pályázat befogadása után a kivitelezés 2008 elsõ negyedévében
kezdõdhet el.
Z. Pintye Zsolt
ként visszakapja – így lesz a vége 75
ezer forint. S innentõl kezdve nem
kell figyelni, mikor telik meg a „pöce”,
lehet-e még betölteni egy adag ruhát az automata mosógépbe, illetve
érdemes-e mosogatógépet beszereltetni – vagy maradunk a hagyományos háztartási eszközöknél.
Cservenyák Katalin

Tel.: 06-42/508-150
Tel.: 06-44/500-203
Tel.: 06-44/510-090
Bodnár István jegyzete
bodnari43@freemail.hu

Tavaszváró
Gyermekkorom egyik emlékezetes, szép élménye maradt az a
tavasz, amikor a barátommal és az õ biológus apjával nekiláttunk felfedezni mezítlábas kisvárosom határának élõvilágát.
A „kalandozásokat” valamikor az elsõ szép napsütéses napon
kezdtük, amikor átutazóban meglestük a nálunk letanyázó,
de továbbutazó csontmadarakat. Aztán a hóvirágok erdejének, majd az ibolyáknak a felfedezése következett, de a kiserdõ környékén néhány tavaszi héricset is találtunk. Lelkesen
köszöntöttük a sorra megérkezõ madarakat, köztük olyan elõkelõségeket, mint a kócsag és a gém. Idõvel lassan virágba borultak a fák és lombkoronával díszített lett az erdõpalota, ahová
csak áhítattal volt szabad belépni, és ahol elegáns cincérek és
szarvasbogarak röpködtek. Így telt el az a számomra oly sok
élményt adó tavasz. Minden hét ezer csodát rejtett…
Napokon belül ezer sugarával újra ránk köszönt a tavasz. Bíztatnám a szülõket, ösztökéljük a csemetéinket, hogy a hétvégén, a hosszabbodó délutánokon ne kapcsolják be feltétlenül a
tévét és a számítógépet, inkább mind gyakrabban lépjünk ki
lakásunk ajtaján, és fedezzük fel újra a legcsodálatosabbat, a
természet színpompás világát. Hiszen akár Nyíregyházán is
számtalan élményt adó meglepetés várhat ránk.
Vajon tudjuk-e, hogy a Tesco áruháztól alig száz méterre idilli
táj fogad? Itt kezdõdik a természetvédelem által oly gondosan
õrzött Igrice-mocsár, amely egészen Sóstóhegyig tart. A magas nyárfaerdõ és égerfaliget már visszavárja a költözõmadarait,
például az egerészõ ölyvet, mely már márciusban megkezdi a
fészkelést. De akár kárókatona, nagykócsag, kanalasgém, sõt
még halászsas is akadhat az utunkba. Sétánk során bizonyára
az itt élõ 250-féle állatból sok ismerõssel találkozhatunk a zöldhátú gyíkocskáktól az õzig. Érdemes akár egy bõ fél napot is
erre a sétára fordítanunk. Hasonló élmény vár ránk a nagyréti
víztárolónál is, amelyet Rozsrétszõlõ közelében találhatunk.
De közvetlen környezetünkben is érdemes keresgélnünk, mert
több meglepetés is akad. Tudjuk-e, hogyan nevezik a posta
elõtt álló három különleges fát, amelyek május elején bontják
majd csodaszép lila virágukat? Nos, õk a császárfák. De ha
tovább megyünk néhány száz métert ugyanazon az utcán, a
felüljáró elõtt fügefákra, azaz cserjékre is találhatunk. Aztán
a szabadtéri színpad gyönyörû kertjében a minden bizonnyal
egyedülálló mocsárciprus is ott díszeleg. A közeli Petõfi tér
egyedülálló ritkasága a különlegesen értékes páfrányfenyõ, a
ginkgo biloba, amelynek társait Közép-Kína rengetegei õrzik.
De érdemes megcsodálnunk egy-egy széptavaszi sétánk során
más védett fákat is, a Városháza udvarán lévõtõl a Nádor utcai törökmogyoró fasorig. És akkor még nem beszéltünk a fõiskolánál kezdõdõ sóstói erdõrõl… Persze, ha módunk van rá,
autóval is útnak eredhetünk olykor, hisz a kállósemjéni Mohos-tótól a bátorligeti õslápon át a barabási Tipet-hegyig számtalan csoda vár ránk a megyénkben is. De az ásványokban gazdag Zemplén megye sincs túl messze…
Ezer csodával vár a tavasz…

Csatornáról, közlekedésről Vajdabokorban
Fesztóry Sándor, a 12. számú választókerület önkormányzati képviselõje lakossági fórumot tart március 7-én 17 órától a vajdabokori
mûvelõdési házban. A téma: a szennyvíz, a városüzemeltetés és a
tömegközlekedés.
Meghívott vendégei: Mikó Dániel, a szennyvíz-projekt felelõse,
Danku Andor, a Szabolcs Volán helyi személyforgalmi üzletág vezetõje és Körmendy László, a Városüzemeltetési Kht. fõmérnöke.

