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Parkoló épül a Krúdy utcában

Molnár György beszélt arról is,
hogy sokakat irritál az, amikor
látják, hogy a vasútállomásnál a
napi fordulóit befejezõ buszok
üresen, elsötétített utastérrel és
„szolgálati járat, vagy garázsmenet” felirattal tartanak a Volán telepe felé. Szerinte – több európai
nagyvároshoz hasonlóan – nálunk
is meg lehetne valósítani azt, hogy
ezek a buszok a várakozókat
ilyenkor ingyen elvinnék maximum a Krúdy Gyula utcáig. Ennek nem lenne költségtöbblet vonzata. Egyébként Nyíregyháza
közlekedését érdemes lenne külön
megvizsgálni. Molnár Györgynek
van egy 2003-ban készült anyaga, amely a jelenleg kialakulóban
lévõ forgalomkorlátozástól eltérõ
ütemezést, és célszerûnek mutatkozó megoldást taglal.
Bazilicza Istvánné 12 éve lakik az
Etel közben. Miskolcról költözött
Nyíregyházára, mert megözvegyült és itt él két fiú testvére. Úgy
érzi, nem a legjobb helyet választotta. A környezetében élõkkel
nem tud úgy beszélgetni, mint
hajdanán a borsodi megyeszékhelyen lakókkal.
Nem kíván senkinél alkalmatlankodni, de mivel 16 éve egyedül
él, olykor jólesne valakivel megbeszélni a világ, illetve a szûkebb
pátriánk dolgait. Márta néni azt
mondja, a magánya lehet, az õ
hibája is. Egy ideig gondozta az
alsóbb emeleten lakó nénit. Amióta õ örökre eltávozott, azóta érzi
nagyon egyedül magát. Ameddig
jobb volt az egészsége, részt vett a
kamilliánus családi ellátásban, valamint önkéntes segítõként gyakran felkereste a Pacsirta utcai szociális otthont.
A szépen rendbe hozatott lakásában viszont szeret élni. Sokat olvas. A házat a panelprogram keretében felújítják, már kicserélték
az ablakokat. Mindettõl reméli,
csökken a fûtési kiadása.

Demokráciadeficit
Egyre jobban látszik, hogy a lakosság, polgárok, civilek – mindegy hogyan nevezzük a „népet” – sokkal több beleszólást igényelnek, kérnek a város ügyeibe, mint amennyit a politikusok
„megszoktak”, engednének. !
Az elefántcsonttornyokban eldöntött kérdéseket mind többen és többen kérdõjelezik meg, még akkor is,
ha ezek teljesen logikusnak és racionálisnak tûnnek. Ezt a demokráciadeficitet eltüntetni igen nehéz, és idõigényes folyamat. Sajnos nem szoktuk meg még azt – és itt magamról
is beszélek –, hogy a nyilvánosságnak a lehetõ legnagyobb szerepet kell
kapnia a közügyek eldöntésekor.
A szociológiai felmérések bizonyítják, hogy a választási éveken kívül

a civil lakosság döntõ része nem érzi
azt, hogy beleszólhatna a közösségének az ügyeibe. Ennél is komolyabb probléma az, hogy a rendszerváltás óta ez az arány nem javul.
Általában a döntéshozók idegenkednek a civil szervezetek, a lakosság döntésekbe való beleszólásától,
elsõsorban azért, mert idõigényes,
és sok munkával jár. A régi beidegzõdött kapcsolattartások – lakossági fórumok, fogadóórák – nem
érik el azt a hatásfokot, amely után

A Május 1. téri fák árnyékában
egy asszony az unokáját hintáztatja. Mandics Tamásné 30 éve lakik a környéken.
Most már szépnek találja a Jósavárost. Jó a levegõ, közel az erdõ
és jó a buszjárat. A járda, az út és
a közmûvek rendben vannak. A
másfél szobás lakásával is elégedett. A lakóközösségre sincs panasza.
Még aktívan dolgozik, de szeretne minél elõbb nyugdíjas lenni. 55
éves. Azt mondja, a jövedelmét
nagyon be kell osztania, hiszen a
két unokájának szeretne ezt-azt
megvenni. Hobbiból babákat varr
nekik, továbbá rendszeresen megy
velük a játszóterekre, meg az erdei tornapályára. Ez utóbbit imádják a gyerekek.
A 2. sz. választókerület FideszKDNP-s önkormányzati képviselõje, Marinka Viktor elmondta,
hogy a Jósaváros szélén található
körzetének egy részén kertes társasházak; az Ószõlõ utcának, a
Május 1. térnek és a Garibaldi utcának egy szakaszán emeletes panelházak, a Sóstói úton pedig inkább kertes családi házak vannak.
Ebbõl adódóan különbözõek a
problémák is.
Tart az utak felújítása, amelyre a
városnak a TEÚT-pályázaton sikerült támogatást nyernie. Ennek
révén a Jósavárosban több utca,
illetve útszakasz megújul. Közülük a 2. sz. választókerületben található például az Ifjúság, a Honfoglalás, a Kond és a Botond utca.
Megújulnak az Ószõlõ utca egyes
szakaszai, illetve az Etel közé.
A Krúdy közben a közelmúltban
felújítottak egy rövid, de meglehetõsen kritikus, a fák gyökerei
által felnyomott járdaszakaszt.
Sajnálatos, hogy bizonyos területek az indokoltságuk ellenére sem
fértek az anyagi keretbe, de amint
mód lesz rá, ott is megtörténik a
rekonstrukció.
a lakosság azt érezné, hogy befolyása volt a döntésre.
Természetesen egy-egy ilyen után
a döntéshozók elégedetten hátradõlnek – mintha minden rendben
lenne –, hiszen õk megtettek mindent, aztán döbbenten látják, hogy
mindenféle informális csatornákon
megindulnak a bíráló vélemények
a konkrét ügyekben.
Mit lehet ilyenkor csinálni? Csak
közhelyeket tudok most leírni: be
kell vonni a civil szférát a lehetõ
legjobban a döntésekbe. De hogy
ezt konkrétan milyen technikával
és módszerekkel kellene, nos, fogalmam sincs.
De azért meg kellene próbálni!
Nem?
Diczkó József
www.nyiregyhaza.hu/ch/blog2

Több fórumon felvetõdött a
Krúdy utcán, a Zelk Zoltán
Általános Iskola melletti, s
a Volán vállalat által már
nem használt beállóút ügye.
A képviselõ is szorgalmazza
ott parkoló kialakítását. Ez
a közeli bölcsõde, óvoda és
iskola miatt is kívánatos. A
parkoló tervei elkészültek. A
kivitelezés elvégzése az önkormányzat anyagi lehetõségeitõl függ.
Az Ószõlõ utcai csapadékvíz-elvezetõ csatornát kitisztítják. A vízelnyelõ aknák és az útburkolat felsõ
része közötti szintkülönbségek megszüntetésére az útra az új
aszfaltréteg kerülésekor nyílik lehetõség. A játszóterek európai
szabvány szerinti átalakítása
ugyancsak pénz kérdése.
Marinka Viktor elmondta, hogy
a nemrég megtartott takarítási
világnapon egy sajnos kis létszámú, de annál lelkesebb csapat az
Ószõlõ utca elejét, a bolt környékét próbálta meg rendbe tenni.
Iszonyatos mennyiségû szemetet
gyûjtöttek össze. A képviselõ
megítélése szerint a szemetelés
kulturáltság, illetve nevelés kérdése is.
Marinka Viktor – sokakkal
egyetemben –
szeretné a panelprogram
folytatását.
Legjobb tudomása szerint a
lakóknak már többet kell erre befizetniük, mint korábban, ezért sokan nem vállalják az abban való
részvételt.
A közbiztonsággal kapcsolatban
a képviselõnek többen felvetették,
hogy Nyíregyházán is a hajléktalanok okoznak nagy gondot. A
FIDESZ-KDNP erélyesebb fellépést sürget ügyükben. A képviselõ incidensrõl nem értesült, de
sokakat zavar a hajléktalanok
puszta jelenléte is. Az elhelyezésükre, vagy a foglalkoztatásukra
a közgyûlésnek megoldást kell találnia. A várost vezetõ koalíció szerint a hajléktalanokkal összefüggõ gond a Rákóczi utcai szálló elkészültével jelentõsen csökken.
Az egész városban, sõt országszerte kevés a kerékpárút. A minél
több helyütt történõ létrehozásuk
fontos közérdek.
Cselényi György

Fogadóóra: 2007. október
16-án, kedden 17 órától 18 óráig a Jósavárosi Mûvelõdési Ház
nyugdíjasklubjában (Ungvár sétány 33. sz.)

LAKOSSÁGI VESZÉLYES HULLADÉK GYÛJTÉST
szervez az alábbi helyszíneken:
Jósaváros: Hulladékudvar, Korányi F. u. 3. sz.
Északi krt.: Alfi-Ker bolt elõtti parkoló (korábbi Zöld Elefánt diszkont)
Örökösföld: Match élelmiszerbolt elõtt (korábbi Jééé diszkont)
Kertváros: Fészek utcai ABC elõtt
Érkert: Toldi utcai Heliker ABC elõtt
Oros: Fõ utcai Posta elõtt
Borbánya: Kállói utcai Privát ABC elõtt
Nyírszõlõs: Nyírszõlõsi úti Szabolcs Coop ABC elõtt
Sóstóhegy: Úttörõ utcai Szabolcs Coop ABC elõtt
Butyka: Vay Á. utcai Privát ABC elõtt
Az akció keretében az alábbi hulladékokat gyûjtjük:
lejárt szavatosságú gyógyszer; használt sütõolaj, zsiradék; olajos hulladék (rongy, szûrõ, flakon); fáradt olaj; akkumulátor, szárazelemek;
festékes, hígítós, vegyszeres göngyölegek; aeroszolos készítmények;
elhasznált nyomtatópatron; fénycsövek; elektronikai hulladékok.
Kérjük, hogy gyûjtse külön ezeket a hulladékokat, melyek fokozott
veszélyt jelentenek környezetünkre.
További információ: Városüzemeltetési KHT.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Tel.: 42/594-508; fax: 42/594-523
E-mail: varosuzpr@t-online.hu www.varosuzkht.hu

Szervezik a társulatot
Megkezdték a víziközmû-társulat szervezését a Nyíregyháza és térsége szennyvíztisztítási és csatornázási program megvalósítása érdekében. Az elsõ két tájékoztató fórumot kedden tartották Oroson, az
Általános Iskolában és Borbányán, a Mûvelõdési Házban, hétvégén,
október 13-14-én 10 és 16 óra között már a társulatot szervezik. Kérik, mindenki vigye magával a személyi igazolványát, adókártyáját, az
ingatlan helyrajzi számát, s ha lakástakarékpénztári szerzõdést szeretne kötni, akkor az elsõ törlesztõrészletet, 1930 forintot, a számlavezetési díjat, 150 forintot (összesen 2080 Ft), illetve a számlanyitási
díjat (ez egyszeri költség), 1250 forintot.

LAKOSSÁGI FÓRUM
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési
és szennyvíztisztítási programja
Víziközmû-társulat szervezése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének döntése alapján
megkezdte munkáját a Nyíregyháza és térsége szennyvíztisztítási
és csatornázási program megvalósítása érdekében megalakítandó
víziközmû-társulat szervezõ bizottsága. A bizottság munkájának
eredményeként a Polgármesteri Hivatal szerzõdést kötött a társulat szervezésében közremûködõ N-Alexander Kft.-vel.
A város érintett területein az alábbi idõpontokban kerül sor tájékoztató fórumokra, illetve a kft. munkatársaival a belépéshez szükséges dokumentumok aláírására.
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Fotó: Máté János

Hogyan élnek a nyíregyháziak,
mik az örömeik és a gondjaik(?)
– erre voltunk és vagyunk kíváncsiak városjáró sorozatunkban. !
Molnár György több mint 30 éve
lakik az Ószõlõ utcában. Akár a
templomba, akár a postára, akár
a boltba megy, jólesõ érzéssel találkozik s beszélget ismerõseivel,
barátaival.
Örömmel látja, amikor az építõipar házakat tataroz, ablakokat
cserél szebbre, jobbra, s utakat, járdákat hoz rendbe.
Az Ószõlõ utcán két hónapja kezdõdött az ivóvízvezeték cseréje,
másutt az út állagmegóvását szolgáló bitumenemulziós záróréteg
épül(t). Gondolja, a közeljövõben
sor kerül a házak belsõ részeinek,
köztük az igencsak elavult csatorna- és ivóvízvezeték-rendszer felújítására is.
– Több helyen, például a Kond utcában és az Ószõlõ utcában sajnos
a burkolat és a csapadékelvezetõ
csatornaszemek felsõ része között
5–10 cm-es a
szintkülönbség –
említette Molnár
György. – Az autóval szlalomozni
kell a kikerülésükhöz, ami balesetveszélyes.
Molnár György tudomása szerint
az Ószõlõ utca felújítási keretébe
beletartozott az úttest alatt húzódó csapadékvíz-csatorna keresztmetszetét csökkentõ iszap eltávolítása is. E munka elvégzése igencsak indokolt, mert nagyobb esõzés után számos garázst elönt a víz.
Említést tett arról is, hogy a
Jósavárosban szépen rendbe hozták a posta és a gyógyszertár elõtti
területet, de egy betonépületekkel
körülvett térre további betont építeni esztétikai szempontok miatt
sem kellett volna. Az emberek ott
fákat, zöld növényeket és kényelmes padokat látnának szívesen.
Azt is elmondta, gondolni kellene arra, hogy olykor egy 50–60
méteres járdaszakasz megépítésével több száz méternyi járda funkciója, kényelme, szépsége teljesedne ki. Például az Ószõlõ utca és
az Arany János Gimnázium közötti 50–60 méteres járdaszakasz
csapadékos idõben közlekedésre
alkalmatlan. Azontúl a Jósavárosban nagyon jó lenne a tájékozódást megkönnyítõ közterületi
táblácskákat kihelyezni.
Több energiát kellene fordítani a
szemét összeszedésére, összeseprésére. Az is gond, hogy a Csaló
közi szennyvízátemelõ bûzét a szél
idõként a Jósaváros felé viszi, aminek a lakók nagyon nem örülnek.

A Városüzemeltetési KHT.,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzatának
Környezetvédelmi Alapja támogatásával
2007. október 13-án (szombaton)
9.00–13.00 óra között

2. sz. választókerület

Járda épül Sóstón, a Kemecsei
úton, a Fürdõ utcai megállónál,
ezzel biztonságosabbá válik a
megálló megközelítése. Ha még
egy zebrát is felfestenének itt, talán az átkelés is könnyebb lenne
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