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Kivágják, de újratelepítik az akácerdőt
Megvárják, míg teljesen elöregszik, életveszélyessé válik, s akkor már csak tûzifának lesz jó, vagy kivágják most, amikor
még hasznosítható, s az árából újratelepítik az akácost. A
két lehetõség közül a másodikat választotta a Városüzemeltetési Kht., így nem kell pénzt hozzátennie az újratelepítéshez. A favágás két héten belül kezdõdik, a telepítés õsszel. 

Sz. Papp László, a parkfenntartási ágazat vezetõje lapunknak
elmondta: a városnak két erdõrésze van: az egyik az erdei kitérõnél, a másik – mintegy 1,9
hektáron – Sóstón, a kilátó és

a volt KISZ-tábor közötti részen. A szabály szerint háromévente erdõfenntartási tervet
kell készíteni, melyben meg kell
határozni, mit szeretne a tulajdonos a következõ ciklusban

ezen a területen. Ezt Debrecenbe kell beadni, s ha a felettes
figyelemre méltónak tartja,
még néhány százezer forint támogatást is ad. Tavaly ebbõl
tették rendbe a kerti ösvényeket és helyeztek ki néhány padot.
Az erdõt azért kell kitermelni,
mert lassan elöregszik. Egy
parkerdõre azonban sokkal szigorúbb szabályok érvényesek,
mint a „közönséges” erdõre. Ha

Fotó: Tamás Pál

Harmincezren
az állatparkban
Ahogy arra számítani lehetett, már kora délelõtt forgalmi dugók alakultak ki Sóstó felé húsvéthétfõn. Legtöbben
most is az állatparkba igyekeztek, mint Gajdos László igazgatótól megtudtuk, az ünnepek alatt harmincezren
keresték fel a parkot. Már hétkor sorok álltak a pénztárak elõtt, így 9 helyett 8-kor kinyitották a parkot.
Hat pénztárnál lehetett jegyet váltani, de még ez is kevésnek bizonyult.

Öt jogsi ugrott
A húsvéti hétvége alatt, április 7–9-éig a rendõrség SzabolcsSzatmár-Bereg megyében is fokozottan ellenõrizte a közlekedõket. A három nap során összesen 2666 közlekedõt vontak ellenõrzés alá, ezek 80 százaléka személygépkocsi-vezetõ volt. 
Az alkalmazott alkoholszondák 12
esetben jeleztek ittasságot, 5 jármûvezetõnek be is vonták a jogosítványát. Az ünnepek alatt 414 vezetõnek összesen 1 457 000 Ft
helyszíni bírságról szóló csekket állítottak ki, 99 személyt pedig feljelentettek. A büntetések közül 109
helyszíni bírságot és 17 feljelentést
gyorshajtás miatt róttak ki.

Autója ellopását jelentette be egy
ittas férfi. Bár a rendõrökben felmerült, hogy a férfi rosszul emlékszik, hol hagyta kocsiját, õ ragaszkodott hozzá, hogy feljelentést tegyen. Másnap kiderült, az
autót nem lopták el, ott parkolt,
ahol hagyták. A férfi ellen a hatóság félrevezetése miatt kezdeményeznek eljárást.

Furcsa pár a Tháliában!

Megszépül a kilátó
A kilátót is felújítják. A statikus véleménye szerint felújítható a mintegy húsz éve készült építmény. Érdekesség,
hogy ugyanannyiba, 6 millióba kerülne a lebontása, mint
amennyibe a renoválása kerül.
Akkor már inkább megmarad
– döntöttek a szakemberek.
Május elsejére még nem tudják átadni, de május végére,
mire kezdõdik a strandszezon,
már az is meglesz.
kivágják a fákat, ki kell tuskózni – ez a nagyobb költség –
és elõbb fel kell szántani a területet, majd beültetni. S bár
tudjuk, az akác magától, gyökérbõl kihajt, parkerdõ esetében ez nem járható út. Ez több
száz köbméter dücskõ, aminek
elhelyezésérõl szintén gondoskodni kell.
Az erdészet fogja kivágni és fel
is vásárolni a fát. Ami bevétel
származik ebbõl az akcióból,
mindet visszaforgatják a parkerdõbe. Gyérítõ vágások egyébként eddig is voltak itt, mert a
száradó, korhadó ágak, ha leszakadnak, veszélyeztetik az
arra sétálókat, de most már nem
ez a megoldás.
Cs. K.

Lakossági fórum
Nyíregyháza város 2007–2010 közötti idõszakának programjairól,
terveirõl lakossági fórumsorozat indult. A képviselõi választókerületekben tartott fórumokon Csabai Lászlóné polgármester ismerteti az elképzeléseket.
A következõ fórumokat az alábbi idõpontokban és helyszíneken
tartják:
2007. április 16. (hétfõ) 17.00 óra, Malomkert, Benczúr Gyula
Általános Iskola (Kert köz 6.), ahol Márföldi István önkormányzati képviselõ is várja a városlakókat.
2007. április 18. (szerda) 17.00 óra, Belváros, Alvégesi Mûvelõdési Ház (Honvéd u.), ahol Mikó Dániel és dr. Moskovits Károly
önkormányzati képviselõk is várják a városlakókat.
2007. április 26. (csütörtök) 17.00 óra, Tanyabokrok, Váci Mihály Általános Iskola (Rozsrét, Rozsrétbokori u. 17.), ahol Lengyel
Károly önkormányzati képviselõ is várja a városlakókat.

Az eseménysorozatot a Thália Színház szervezésében immár nyolcadik alkalommal, idén április 15-e és május 4-e között tartják.
Négy helyszínen, hat játszóhelyen mutatkozik be tizennyolc vidéki
társulat az általuk választott legizgalmasabb elõadásokkal. A programot idén is a mûfaji sokszínûség jellemzi. A Móricz Zsigmond
Színház Furcsa pár címû elõadását április 18-án este hét órától
láthatják a Thália Színházban.

Kötik a szerződéseket
Egy utca csatornázásáról sem mondanak le szívesen Kistelekiszõlõben. Eddig több mint 300 ingatlantulajdonossal megkötötték
már a megállapodást annak érdekében, hogy a csatornaépítés, majd
azt követõen az útépítés feltételeit megteremtsék – tudtuk meg
Mikó Dániel projektfelelõstõl. 
Az elmúlt hetekben szórólapon, plakátokon hívták a tulajdonosokat a
megállapodások megkötésére, most
mindenki – akivel még nem állapodtak meg – névre szóló levelet kap,
melybõl minden fontos információt megtudhat. Akik helyben,
Kistelekiszõlõben laknak, azok nagy
részét sikerült elérni, de sok tulajdonos nem ott lakik, ezért nevükre,
lakcímükre postázták a hét elején a
tájékoztató leveleket. Például azt,
hogy április 20-án, pénteken 9–17,
21-én, szombaton 9–15, 23-án, hétfõn 9–19 óráig ismét várják az érintetteket a megállapodások megkötésére a Koszorú utcai tagiskolában.
Kérik, a személyi igazolványt, lakcímkártyát és a 11 jegyû személyi

azonosítót mindenki vigye magával. Ha a fenti idõpont nem megfelelõ, vagy valakiben jogi kérdések
merülnek fel, a Prekub ügyvédi irodához fordulhatnak az érdeklõdõk,
a 42/305-142-es vagy a 30/5650817-es számon lehet idõpontot
egyeztetni. Mûszaki kérdésekben a
polgármesteri hivatal illetékese segít a 30/228-5810-es számon.
Mint arról korábban már írtunk: az
önkormányzat a Nyírségvíz Zrt.-vel
karöltve nyújtott be pályázatot az
EU-nak gazdaságosan csatornázható területek szennyvízelvezetésére
és -tisztítására. A program 15-16
milliárdos beruházást jelent. A befejezése 2010 végére várható.
Cs. K.

Gyermekkönyvhónap
Kezdõdik a Gyermekkönyvhónap: április 16-a és május 14-e között
színes programsorozat várja a gyerekeket. Lesz kötetbemutató, íróolvasó találkozó, játékfoglalkozás és hangosolvasási verseny is. A nyitórendezvényen „Bepillantás Európába” címmel kiállítással emlékeznek meg a Római Szerzõdés aláírásának 50. évfordulójáról.

Ablakcserére, fűtésre pályázhatnak
Már lehet pályázni a lakások energetikai korszerûsítésére. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
honlapjáról, www.gkm.gov.hu internetes oldalról már letölthetõ a kiírás és az ehhez szükséges pályázati
útmutató. A pályázatot az 1994 elõtt, hagyományos technológiával épült lakásokra természetes személyek, lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatják be. Lehet pályázni a lakások energiamegtakarítást
eredményezõ hõszigetelésére, a nyílászárók cseréire vagy a fûtés- és melegvízrendszer korszerûsítésére,
de benyújtható a pályázat a megújuló energiaforrásokkal elõállított hõ- vagy villamos-energiatermelésre is. A pályázati keret 2,6 milliárd forint, lakásonként maximum 265 ezer forint vissza nem térítendõ
támogatás vehetõ igénybe, a beruházás 15 százalékáig, és hitelre is lehet pályázni a beruházás értékének
85 százalékáig, maximum másfél millió forintig.

