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Már kötik a szerződéseket
Hét és fél ezer, eddig még
csatornázatlan ingatlan
szennyvízelvezetését oldják
meg a 2008-ban kezdõdõ
szennyvízprogramban Nyíregyházán. 
A szennyvízprogram megvalósításáért víziközmû-társulatot szerveztek, a tagoknak ingatlanonként 126 ezer forinttal kell a
beruházáshoz hozzájárulniuk, ehhez lakástakarékpénztári csatlakozással kedvezményes kamatozású hitelt és állami támogatást vehetnek
igénybe. A szerzõdések megkötésére lakossági fórumsorozatot szerveznek.
Nyíregyháza önkormányzata
2003 decemberében határozott arról, hogy pályázatot
nyújt be az Európai Unió
Kohéziós Alapjához a város
és térsége szennyvízelvezetése és -tisztítása korszerûsítésére.
Pályázati forrásból összesen 7500
eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetését oldanák
meg. A tervezett nettó 12,1 milliárd forint összköltségû fejlesztés
keretében Nyíregyháza belterületén mintegy 52 kilométer, a külterületi lakott területeken pedig 80
kilométer gravitációs szennyvízcsatorna épül meg, amely 150
utcát és 17 bokortanyát érint. A
szennyvízprogrammal egyidõben
megkezdõdik az érintett utcák
szabályozása is, amely a csatornák
megépítésén túl a késõbbiekben
lehetõséget biztosít a közmûvek,
az úthálózat bõvítésére. A csatornahálózat megépítéséhez Sóstóhegyen, Nyírszõlõsön, Oroson,

Kistelekiszõlõben, Borbányán és
Felsõpázsit területén 2800 ingatlant érint a szabályozás.
A beruházás részleteit lakossági
fórumokon ismertetik az érintettekkel, itt van lehetõség a szerzõdések megkötésére is. Az elsõ lakossági fórumot Oroson tartották, majd sorra következnek a
beruházásban érintett területek.
Pelyvás Adrienne

FÓRUMOK
A város érintett területein az alábbi idõpontokban tartanak tájékoztató
fórumokat, illetve biztosítanak lehetõséget arra, hogy a belépéshez szükséges dokumentumokat aláírhassák az érintettek:
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3.

4.

5.

6.
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Utószervezés
Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatallal szerzõdést kötött N-Alexander Kft. munkatársai
társulati utószervezést tartanak 2007.
október 22-én (hétfõn) 10 és 16 óra
között Oroson, az Általános Iskolában, Borbányán, a Mûvelõdési Házban és Felsõpázsiton, a Repülõtéren.
Kérik a lakosokat, a társulatba való
belépéshez vigyék magukkal a személyi igazolványukat, az adókártyát,
az ingatlan helyrajzi számát, s ha
lakástakarékpénztári szerzõdést szeretnének kötni, akkor az elsõ befizetés összegét (1930 Ft törlesztõrészlet
+ 150 Ft számlavezetési díj + 1250
Ft számlanyitási díj).

Helyszín
Mandabokor
Mûvelõdési Ház
Jegenye u.

Rozsrétszõlõ
Általános Iskola
Rozsrétbokori út 17.
CsászárszállásButyka
Közösségi Ház
Benkõ u. 1.
Oláhrét
Tó Büfé
Oláhréti út
Kistelekiszõlõ
Ált. Isk.
Koszorú u. 10.
Nyírjes
Orvosi Rendelõ
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Nagyszállás
Közösségi Ház
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Nyírszõlõs
Általános Iskola
Kollégium u. 54.
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Sóstóhegy
Szabó L.
Általános Iskola
Igrice u. 6.
Sóstófürdõ
Hotel Sóstó
Sóstói út 76.
(volt KISZ tábor)
Bokortanyák
Vajdabokor
Mûvelõdési Ház
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Társulat szervezése
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10.00–16.00
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már
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10.00–16.00
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10.00–16.00
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10. 27-28.
10.00–16.00
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10.00–16.00

Magánvélemény
Tisztelt Fekete Antal!
Régebben úgy szólítottalak volna, hogy kedves barátom, de a Naplóban 2007. 10. 11-én Emberségbõl elégtelen c. megjelent cikked
után inkább eltekintenék ettõl a formulától!
Kezdjük az elején. Jómagam jelenleg is tagja vagyok a képviselõtestületnek, és Dr. Bihari Alberttel volt szerencsém szinte az utolsó
napokig együtt dolgozni, sõt annak a bizottságnak is a tagja volt,
amelynek ülésein jelenleg én elnöklök. Soha nem úgy álltam, álltunk szemben egymással, mint ellenségek, (és a szocialista, független, SZDSZ frakció tagjaira sem így tekintünk) fogalmazzunk úgy,
hogy egyszerûen csak politikai ellenfelek voltunk, akik a politika
által biztosított eszközökkel próbálják a meggyõzõdésüket, elveiket – a választók, a város érdekében – egymás elõtt megvédeni,
egymással elfogadtatni. Olyan embercsoportokat képviselünk, akik
nem mindenben értenek egyet. Azt hiszem ez természetes, tiszta és
világos, ebben semmi rendkívüli nincsen, fölösleges belemagyarázni, vagy legalábbis megpróbálni, egyéb elveket!
Dr. Bihari Albert képviselõtársunk halála mindannyiunkat megrázott, temetésén ott voltunk és fejet hajtva búcsúztunk tõle, kísértük utolsó útjára. Számomra az a szomorú (és az ösztönzött eme
néhány gondolat megfogalmazására), hogy úgy éreztem, ön politikai eszközt akar kovácsolni egy képviselõtársunk sajnálatos elvesztésébõl, és ily módon is próbálkozik az ellenzék lejáratásával. Most
az is kiderült, mennyire független újságíró Ön! Legalábbis azok a
lapok, ahol korábban dolgozott (pl. Nyíregyházi Napló), annak hirdették, hirdetik magukat! Az a véleményem, hogy ez övön aluli
ütés volt, de nem volt szerencsés megpróbálni összekapcsolni, összemosni a kivonulásunkat képviselõtársunk halálával, a gyász fájdalmával, mert ez a fegyver visszafelé is elsülhet!
Ne felejtse el kedves Fekete Antal úr, hogy frakciónk 1 perces néma
felállással tisztelgett Dr. Bihari Albert halálhírének bejelentése után!
A napirendi pont levételét ezt követõen kezdeményeztük. Ha a
városvezetés úgy érezte volna, hogy ezzel megóvhatja a közgyûlés,
a gyász és a bejelentés (ön szerint megsértett!) méltóságát, dönthetett volna az – ön szerint kegyeletsértõ – napirendi pont levételérõl,
a közgyûlés elnapolásáról. A mi frakciónk készséggel megszavazta
volna!
Fesztóry Sándor
egyéni képviselõ

A Fidesz-KDNP frakció felháborítónak, gyomorforgatónak és
kegyeletsértõnek tartja Fekete Antal cikkét, aki még Dr. Bihari
Albert képviselõtársunk halálát is képes politikai célra, a FideszKDNP elleni támadásra felhasználni, két egymással nem összefüggõ és összefüggésbe nem hozható esemény kapcsán. Fekete
Antal, szégyellje magát!
Fidesz-KDNP frakció

Családi napot tartottak a közelmúltban az Eötvös gyakorlóban. Felvételünk a 3. a osztályban készült

Kopka János jegyzete

Egy találkozó
ürügyén
Véletlen tanúja voltam a téren, a kávézó teraszán, amikor ifjú barátom egy újságot lapozva társának megjegyezte: „Hinnéd, hogy
ezek az öregek ötvenhat éve érettségiztek?” Nem mondta ki, de
õszinte csodálkozásából kiéreztem a következõ három szót: … és
még élnek?
Korban magam is megszólított lévén jutottam az elhatározásra,
hogy egy minapi, öregdiák-találkozó résztvevõjeként szóljak Hozzád, kedves ifjú barátom. Mindenek elõtt arról, lehet-e az ember
hetvenvalahány esztendõsen is a világra nyitott, legalábbis szívben
fiatal? Van-e visszaidézni valójuk azoknak, akik megették kenyerük javát, akik közül már sokan eltávoztak az „örök vadászmezõkre”? Vajon fel tudjuk-e fogni a múltat, vagy csupán emlékeinkbõl élünk, s nem vagyunk képesek befogadni a mát?
Megpróbálom összefoglalni a magam érzéseit arról a néhány óráról, amely feledhetetlen nyomokat hagyott bennem.
Sétáltunk a régi „tetteink” színhelyein. Az iskola, ahová most hatvan éve elõször léptünk be, a régi maradt. Kicsire zsugorodott–
töpörödött, szomszédai közül a legtöbb Szabolcs utcai ház túlnõtte. A környék alaposan megváltozott. A Báthori utcán is, ahová
késõbb költöztünk át; ahol ballagtunk, kezünkben egy szál szegfûvel, csokor orgonával, tele reményekkel. Eszembe jutott az is,
hogy fényképezkedtünk Szipál bácsinál heten-nyolcan is egyugyanazon zakóban, amely amerikai csomagban érkezett, s amelynek a
hajtókáján pici darabot kirágott a moly.
Jöttek aztán sorban az emlékek. Elõször is a mára semmibe veszett
Vésõ utcai kollégiumról, amely barátságos otthont, meleget és ételt
adott a vidéki fiúknak. Ebédet nekem is, meg sok-sok jó barátot és
jó szót, segítõkész tanárokat. Az utca is eltûnt mára. Helyébe lépett
egy biztosító, meg az adóhivatal épülete. S jön a város új kapuja, a
sétálóutca régmúltat már nem idézõ képe. Elõtûnnek a sétáló-biciklizõ lányok, akikre a nyarakon kevés idõnk maradt. Sokunknak
ugyanis szünidõben a munka jutott, a szó szoros értelmében küzdelem a létért. A cséplõgépnél, a szappanüzemben, a hulladékgyûjtõ
udvarban, a vasúti vágányok között – hogy teljen új cipõre, egy-egy
ruhadarabra, vagy épp az áhított karórára.
Végigmentünk az Északi körúton – mi is volt a helyén annak idején? –, az új köntösbe öltözött házak között, a csillogó autókat
csodálva, ki a temetõig. Onnan is láttuk, mit változott ifjúkorunk
városa, talán leginkább a Bujtos, ahol a vadvizek jelentették nekünk a Balatont és a horvát vagy épp a görög tengerpartot.
Ámulva nézték barátaim – különösen azok, akiket a sors messzire
sodort – a mûvelõdési házat, az új és modern iskolát, a szabadidõcsarnokot, a Pláza környékét, az Örökösföldet. A kövezett utcákat, a sima aszfaltot, melynek helyén akkoriban mezítláb küzdöttük le az egy-egy zápor után, csapadékcsatorna hiányában keletkezett tócsákat.
Hová lett a szennyvízárokkal kettéosztott földes Hunyadi utca?
– kérdezgették a Tisza mente kis falvaiból legalábbis négy évre
nyíregyháziakká „igazolt” osztálytársak, vagy a környezõ bokortanyákban született és évtizedekig külszolgálaton posztoló diplomata Bandi barátunk.
Akik innen repültek ki több mint félszáz évvel ezelõtt, s lettek az
ország más tájain „kefés” létükre tornatanárok, vegyész-, gépészvagy villamosmérnökök, fél világot bejárt és elismert tudósok, tanszékvezetõ egyetemi tanárok, közgazdászok vagy éppen jogászok,
most csillogó szemekkel számoltak be életük eddigi útjáról, kisebb
és nagyobb sikerekrõl, és – igen – kudarcokról, igazolva a régi
mondást: „teher alatt nõ a pálma”.
S mert nem készen kapták – jobban becsülik; mert megküzdöttek
érte –, sajátjuknak érzik mindazt, ami ez idõ során itt született.
Kívánok Neked is kedves ifjú barátom kevésbé nehéz, de értelmes
utat, s majdan sok-sok régi élményt!

Szlalom a lefolyók között Gyümölcsnapot tartottak
A nemrég új aszfaltréteget kapott
Korányi Frigyes utcán, a munkák
elsõ lépéseként, feljebb emelték a
lefolyó és egyéb csatornaelemeket,
amitõl ezek egy síkba kerültek az
útfelszínnel. Azt szeretném kérni, hogy ezt a nem túl bonyolult
eljárást tessenek már megmutatni a Tas utcát és az Ifjúság utcát
felújító vállalkozás szakembereinek is. Ott ugyanis ezt a kezdõ

Ovisokat
várnak
Az Apáczai gyakorlóiskolában október 26-án 9 órától
Ovis Játszóházat szerveznek
nagycsoportos óvodások részére. Érdeklõdni és jelentkezni a 42/599-413-as telefonszámon lehet, illetve a
www.apaczai@nyf.hu e-mail
címen.

mûveletet kihagyták a technológiából, így hatalmasat ütnek – a
legalább tíz centis – mélyedések
az autók futómûvén.
Kérdezném, ha az új úton megsérült a gumiabroncsom, vagy a
futómûvem, kihez fordulhatok
kártérítésért? De azt is kérdezhetném, ki vesz át egyáltalán ilyen,
utazásra alkalmatlan, szlalomozásra kiváló utat a készítõjétõl.

Simai Toros Nap
Október 21-én tíztõl Felsõsimán
disznótoros napot tartanak a mûvelõdési házban. Délután Lengyel
Károly önkormányzati képviselõ
nyitja meg a rendezvényt, majd
átadja a közösségi ház felújított
termét. Ezután veszi kezdetét a
kulturális program, amelyben a
Nyírség Táncegyüttes, az Alvégesi Népdalkör, az Y2K Táncés Divatszínház, valamint a napkori „Akácvirág” együttes nyújt
színvonalas szórakozást mindenkinek.

A nyíregyházi Bethlen Gábor Általános Iskola diákjainak bevonásával a Balesetmegelõzési Bizottság és az egyik biztosító társaság támogatásával ismét figyelemfelhívó-preventív ellenõrzést
tartott a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Rendõr-fõkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya. A
gyorsabban hajtók közül hárman
figyelmeztetésben is részesültek,

hét vezetõnek pedig összesen 29
000 forintról állítottak ki helyszíni bírságról szóló csekket. Egy sofõrt a rendõrök feljelentettek,
mert lejárt vezetõi engedélye. A
szabályosan közlekedõk között
mintegy 15 kg almát, illetve számos vezetéstechnikai oktatásra
szóló kupont osztottak szét a gyerekek, tizenöten pedig citromot
kaptak szabálysértés miatt.

