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Zoo-suli

Versenyképes távfűtést!

Aki máris szeretné biztosítani a
helyét a nyárra a Zoo-suliba, május 2-ától jelentkezhet. Idén is,
mint minden évben, megrendezik
a Nyíregyházi Állatpark nyári táborát, a Zoo-sulit, ahol a gyermekek megismerkedhetnek az állatpark lakóival és kulisszatitkaival.
Az idei turnusok a következõk:
1. június 18–22., 2. június 25–29.
3. július 2–6., 4. július 9–13.
Jelentkezni lehet május 2-ától, 8 és
16 óra között a 42/479-702-es telefonszámon.

Immár negyedik alkalommal rendezett regionális szakmai konferenciát a Nyírtávhõ Kft., melyre másodszor érkeztek résztvevõk, elõadók a határainkon túlról is. !
A sóstói Krúdy Vigadóban lezajlott konferenciát megelõzõ sajtótájékoztatón Gerda István igazgató ismertette az idei konferencia
programját, mely a Legújabb fejlesztések a hazai távhõszolgáltatásban címet viselte.
Nagy László alpolgármester azzal
indokolta az évenkénti rendezvény
fontosságát, hogy napjainkban,
amikor ilyen komoly versenyhelyzetet teremtenek az alternatív
energiaforrások, szükség van a
szakemberek találkozójára, hogy
mindent megtehessenek a versenyképesség megõrzésében.
A regionális konferenciákon olyan
tapasztalatokat szerezhet a nyíregyházi szolgáltató, amelynek a
fogyasztó látja az eredményét.
A Magyar Távhõszolgáltatók
Szakmai Szövetségének védnöksége mellett zajló konferencián
idén is részt vett az elnök, dr.
Garbai László tanszékvezetõ
egyetemi tanár, aki azzal kezdte:
befogadott nyíregyházinak érzi
magát, és erre nagyon büszke.
Hiszen Nyíregyháza az a város,

Sóstó, a Nyírség oázisa címmel
mutatta be Karádi Zsolt, Bodnár
István könyvét a Krúdy Vigadóban. A kötetbõl Petneházy Attila
színmûvész olvasott fel.

A fõvárosi bemutatón az összes
kötet elfogyott. Dr. Hamar Péter
Móricz utolsó szerelme címû regényében ugyanis nem mást állít, mint
azt: Móricz Zsigmond korábban
Litkei Imre névre keresztelt, örökbe fogadott fia, dr. Móricz Imre valójában nem más, mint az író édes
fia, akinek anyja utolsó szerelme,
Csibe volt. A kötetet pénteken
mutatták be a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtárban.

amelyik az országban elõször és
egyedüliként volt elég bátor egy
ilyen regionális konferencia megrendezéséhez. Túl szerény ez a város, hangsúlyozta, pedig befejezett
egy programot: az országban elsõként és legnagyobb volumenében tette lehetõvé, hogy a
NYÍTÁS-nak köszönhetõen a lakosság nem kiszolgáltatott végre,
hanem képes szabályozni a fogyasztást. Minden elismerést
megérdemel ezért a város vezetése, mely képes volt felismerni ennek fontosságát és támogatni azt.
Kitért arra is, hogy a leggazdaságosabban és legkisebb ráfordítással a távhõszolgáltatás tudja teljesíteni a nemzetközi környezetvédelmi elõírásokat.
Gerda István igazgató végül arról
is szólt: második alkalommal vettek részt a konferencián romániai
elõadók, ami azért érdekes, mert
a nyíregyházi szakemberek a nyugati technológiát már ismerik, de
kitekintéseik során meglepõen jó
rendszereket ismertek meg határainktól keletre is.
Cs.K.

Vízifociban is bemutatták
bemutatták
tudásukat a FÕHÉ-n
FÕHÉ-n aa
nyíregyházi hallgatók

Út, szennyvíz, panelfelújítás – erről is beszéltek a fórumokon
Befejezéséhez közeledik az a fórumsorozat, amelyen az
idei, illetve a következõ évekre vonatkozó terveket ismertették a városlakókkal. Februártól mostanáig mindenhol a helyi képviselõvel közösen tartotta a tájékoztatót Csabai Lászlóné polgármester. Tõle kértünk rövid
értékelést. !
A fórumsorozatot egyébként minden
évben kétszer,
tavasszal és
õsszel szervezik. Idén néhány területen
a szennyvíztervezés adott ennek különös aktualitást. A város
egyes részein nagyon nagy volt az
érdeklõdés – Kistelekiszõlõben
például a résztvevõk egy része be
sem fért a terembe –, s elõfordult,
hogy egyes területeken passzívak
voltak a lakók. A tapasztalatok
szerint passzívabbak az emberek a
belvárosban, Jósavárosban, Örökösföldön, Malomkertben, pedig
a lakossági jelzésekbõl azt gondolták, utóbbi körzetben több a probléma.
– Elsõsorban ott jöttek el sokan
– mondta a polgármester –, ahol
több a megoldásra váró feladat,
probléma, vagy azt érzik, van
esély arra, hogy az általuk felvetett kérdésre megoldást lehet találni. Ilyen az út, a szennyvíz, a
csapadékcsatorna hiánya, ami elsõsorban a külterületeken okoz
gondot. Számomra nagyon üde
színfolt volt a nyírszõlõsi lakossági fórum, ahol nagyon kulturáltan, de egyértelmûen fogalmazták meg az emberek az igé-

nyeiket. Nagyon jól tudtunk
együttmûködni a terület ellenzéki képviselõjével, de hozhatnék
erre máshol is hasonló, kedvezõ
példát.
– A 2007. évrõl beszéltem a fórumokon, helyzetértékelést adtam, az eredményeket és a problémákat együtt megfogalmazva
– folytatta Csabai Lászlóné. –
Elmondtam: ebben az évben nagy
felújításokra, fejlesztésekre nem
lehet számítani. Ismertettem a
terveket a 2007–2013 közötti lehetõségekrõl, a várható állami és
megyei beruházásokról, az önkormányzati és a vállalkozói szféra
elképzeléseirõl.
Az adott területeket érintõ aktualitásokról is szóltak: például
nem lehetett kikerülni a témát,
ahol iskola-összevonásról, tagiskoláról született testületi döntés.
Téma volt a panelfelújítás: 2006
végéig 5600 lakásra kapott támogatást a város, ez 39 épületet
érint. Még 2000 lakás felújítását be kell fejezni, s az idei döntések alapján további több mint
700 lakás rekonstrukciója kezdõdik meg részben a Petõfi utca
környékén, illetve a város más
részein.
– A találkozókon nagyon sokat
beszéltünk a szennyvíz-programról, amely minimum három
célt szolgál: környezetvédelmi

problémákat old meg, elõsegíti,
hogy ne károsítsuk tovább a talajt a szennyvízzel, korszerûbb és
komfortosabb lesz a külterületen
élõk élete, ezzel egyidejûleg a rekonstrukció is megvalósul a városban – magyarázta a polgármester. – Végül a program részeként valamivel több, mint száz út
teljes felújítását is szeretnénk elvégezni. Talán keveset beszélünk
róla, pedig nagyon fontos, hogy
ezzel párhuzamosan Borbányán,
Oros környékén, Kistelekiszõlõben útrendezést, területrendezést is végzünk. Szeretnénk ezeket a nagyon szûk utcákat – melyek megfeleltek, amikor itt még
zártkertek voltak – szélesíteni.
De most, hogy egy-egy családban nem is egy, hanem két autó
van, a jelenlegi helyzet a normális élet feltételeinek nem felel
meg.
A polgármester kiemelte: a fórumokon nem tapasztalt indulatokat. Õ inkább azt látta, hogy

az emberek itt azt szeretnék: fogjunk össze.
– Bõségesen kaptunk kritikát is
– mondta –, de inkább az volt a
kérdés: hogyan tudunk valamit
közösen megoldani. Az emberek-

ben nagyon erõs az
igény, hogy fejezze be a
politika az acsarkodást,
sárdobálást, mert van
egy közös cél, amiért érdemes együtt dolgozni.
Nekem nagyon kellemes élményeim vannak
a sorozat vége felé, és
nagyon örülök annak,
hogy az esetek nagy részében jó partnerek voltak a politikusok, függetlenül attól, hol ülnek
a frakciókban. A lakosság is ezt várja tõlünk,
erre oda kell figyelnünk.
A fórumsorozat részeként a város vezetõi minden helyi képviselõvel közösen végigjárták a várost. Sorra vették, ki mit
tart legfontosabb problémának a
saját területén. Ez azért volt hasznos, mert a képviselõk a másik la-

kóterületen is látták, mi a probléma. Kátyús az út, nem jó a csapadékcsatorna, nincsen zebra –
ami nagyon jogos igény az egyik
lakóterületen, miközben a másikban nincs szilárd burkolatú út.
Volt néhány nagyon pozitív jelzés is, amikor azt mondta a képviselõ: „én olyan nagy gondnak
láttam a sajátomat, miközben
pedig eltörpülnek a másik körzet
gondjai mellett.”
Jegyzõkönyvet készítettek a bejárásokról és a fórumokról, s
most rangsorolják, mi az, ami elvégezhetõ ebben az évben – nyilván most apróbb dolgokról lehet
szó –, mi az, amit jövõre és 2009ben, s mi az, amit a képviselõkkel együtt mérlegelve, egyedileg
megvizsgálnak, s megpróbálják
másképp, vállalkozói beruházás
részeként elvégezni.
Cservenyák Katalin

A szemétnek ára van
A polgármester végezetül szólt egy, a város egészét érintõ problémáról. Emlékeztetett arra:
hosszú ideig nem akart áttérni a hulladék mérés szerinti elszámolására az önkormányzat. Az
alkotmánybíróság azonban kötelezte rá, így nem maradt más lehetõsége, az árakat pedig más
városok tapasztalatai alapján kalkulálták. S elkezdõdött egy nagyon negatív gyakorlat.
Sokan úgy gondolkodnak: a kukájukat kisebbre cserélik, így a szolgáltatásért kevesebbet fizetnek, a szemetüket pedig elviszik a szelektív hulladékgyûjtõ helyre, onnan meg majd elviszik.
Ez tévedés. Becsapjuk magunkat. Az egész hulladékügyet egy rendszerben kell kezelni. A költségeket vissza kell osztani a díjra.
Csabai Lászlóné azt kéri: ne tegyük tönkre a jól kialakított szelektív gyûjtõhelyeket, mert akkor elõfordulhat, hogy kétszer annyiba fog kerülni az egész, és elvész az a haszon, amibõl
pénzt lehet nyerni. Errõl is szólt a fórumokon, de sajnos pont ott voltak kevesebben, ahol a
témáról sokat kellett volna beszélni.
Félõ, hogy lesznek, akik elássák, elégetik az udvaron a szemetet, vagy az erdõ szélére viszik ki.
Az illegális hulladéklerakók felszámolása pedig sokkal többe kerül – s a költsége a következõ
évben a mi terhünk lesz, mert beépül a szemétdíjba. Közösen vagyunk felelõsek a város tisztaságáért, azért, hogy tiszta, egészséges környezetet adjunk át utódainknak.

