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Béke poraikra Szervezik a társulatot
(Folytatás az 1. oldalról)
Orvosok, akik iskolát teremtettek:
Eisert Árpád szívsebész, Gerlei
Ferenc, a kórélettan tudósa. Pedagógusok: Popini Albert, Hársfalvi Péter, Margócsy Emil és sokan
többiek. Mûvészek: Barzó Endre,
Pál Gyula, Huszár István. Írók,
költõk: Vietórisz József, Galambos Lajos, Sipkay Barna. Vikár
Sándor, a zene tudósa, Magda Pál,
a magyar mezõgazdasági oktatás
úttörõje, az elsõ magyar nyelvû
statisztikai munka szerzõje.
Westsik Vilmos akadémikus, a
homokjavítás jelese.
Barangolni érdemes. Aki igazán
meg akar ismerkedni egy településsel, kezdje annak a temetõjében.
Gyáralapítót ismerhet meg az
ember Irsai Gusztávban, az elsõ
nyíregyházi vasöntöde létrehozójában, nem véletlenül nevezték el
egykori gyára utcáját Vasgyár utcának. Májerszky Barnabás a város elsõ gépgyárát alapította a mai
Széchenyi utcában, s nem érdemtelenül nyerte el az 1896-os, országos millenniumi kiállítás nagy
aranyérmét.
Mesemondó, néprajztudós, fõiskolánk érdemes professzora. A

Nyírség varázshegedûse. Lapszerkesztõ, régész, folklorista, az utolsó magyar hadifogoly. Bárónõ és
huszárezredes, államtitkár és kormányfõtanácsos. Sokak által ismert és csendben elment emberek.
A negyvennyolcas, az ötvenhatos
forradalmak résztvevõi és mártírjai. Hajlott korban, betegségben,
ifjan eltávozottak. Harcban – egymás elleni csaták során – elesettek,
egykori barátok és ádáz ellenségek
alusszák itt örök álmukat.
Akár száz és száz koszorúval kísérték õket, akár csendben távoztak az élõk sorából. Milliók árán
emelt kripták és nyugvóhelyek,
márvány és gránitkövek magasodnak, vagy szerény feliratok alatt
porladnak a csontok, szétszórt
hamvak. Mind-mind egykor élõ,
reménykedõ, takarékos avagy vagyont tékozló, rangosan ünnepelt
és a napi betevõért küzdõ van a
hantok alatt.
Mostmár olyan mindegy.
Emberek voltak mindannyian.
Tisztelnünk kell õket haló poraikban. Legalább ilyenkor, egyszer
egy évben gyújtsunk értük egy szál
gyertyát.
Béke poraikra.

Temetői nyitva tartás
Hosszított nyitva tartással várják az emlékezõket a november
1-jét követõ hétvégén. 2-3-4-én, péntek-szombat-vasárnap 7tõl 18 óráig lesz nyitva a nyíregyházi, Korányi F. utcai Morgó
temetõ. 2-3-4-én egész nap beengedik a kocsikat, csak akkor
szüneteltetik ideiglenesen a bebocsátást, ha a túl nagy forgalom
ezt indokolja.
A többi napon a szokásos nyitvatartási rend szerint, 7-tõl 17
óráig várják a látogatókat.
Az elhurcoltak emlékhelyénél tartanak megemlékezést az Északi
temetõben november 2-án, pénteken 10 órakor. Beszédet mond
Giba Tamás alpolgármester, majd a résztvevõk gyertyát gyújtanak, virágokat helyeznek el a temetõben.

Jövõre kezdõdik a szennyvízprogram Nyíregyházán, melynek
keretében 8000 eddig még csatornázatlan ingatlan szennyvízelvezetését oldják meg. Ennek megvalósításáért víziközmû-társulatot szerveznek. A fórumsorozat, melyen az érintetteket a
programról és a teendõkrõl tájékoztatják, valamint a belépési
lehetõséget is megteremtik, lassan a végéhez közeledik. Az eddig történteket Mikó Dániel tanácsnokkal, a projektmenedzselõ egység vezetõjével tekintettük át. !
A közgyûlés augusztus 27-ei ülésén megválasztotta a társulat szervezõ bizottságát, amely azóta két
ülést tartott. Az elsõn kiválasztották azt a gazdasági társaságot,
amely a társulat megszervezésében
segít. Négy olyan társaságot találtak, amelyik víziközmû-társulat szervezésével foglalkozik. Tõlük ajánlatot kértek, melyek közül az N-Alexander Biztosítási
Alkusz Kft.-t tartották a legkedvezõbbnek. A kiválasztás szempontja az volt, hogy lehetõleg ne
kerüljön az érintetteknek pénzébe, a társaság megfelelõ referenciával rendelkezzen, hiszen elég
rövid az idõ a társulat megszervezésére. Meggyõzõ volt, hogy ez a
cég megfelelõ létszámú apparátussal rendelkezik, megvan a biztosíték arra, hogy idõben meg
tudják alakítani a társulatot.
Ezután a lakástakarékpénztár
kötéséhez kértek ajánlatot, ezzel
jelenleg két társaság foglalkozik.
A második ülésen a két ajánlatot
vizsgálták át, kedvezõbbnek az
OTP Ltp ajánlatát tartották, így
meg is született a döntés.
– Szeptember 18-án megjelent az

Császár
kimarad
A pályázati felhívásban azzal
is szembesültünk, hogy – bár
korábban a szakértõkkel történt egyeztetés során úgy tûnt,
a császárszállási Oláhrét csatornázását is meg tudjuk oldani a program keretében, ezért
meg is terveztettük, kiderült,
egyértelmûen kizárták az üdülõterületeket, ott pályázati
pénzbõl nem épülhet csatorna.
A városi fõépítész közremûködésével azt vizsgálják, hogyan
lehet ezt a kérdést kezelni, hiszen a tó vízminõségének védelme szempontjából fontos
lett volna a csatornázás. Ebben
a programban azonban most
nem vesz részt ez a terület –
mondta Mikó Dániel.

a pályázati útmutató, amely a
szennyvíz-elvezetésre és -tisztításra vonatkozik – folytatta az áttekintést Mikó Dániel. – Ebben
pontosan meghatározzák, mi
szükséges ahhoz, hogy a programot második fordulóban beadjuk,
hogyan kell bizonyítani a saját erõ
meglétét. Az elvárás, hogy
amennyiben a lakossági saját erõt
víziközmû-társulat megszervezésével kívánja biztosítani az önkormányzat, akkor nem elegendõ az,
hogy a közgyûlés errõl határozatot hoz, hanem a pályázat beadásáig meg kell szervezni a társulatot, annak az alakuló ülését. El kell
fogadni az alapszabályt, abban ki
kell mondani, hogy érdekeltségi
egységenként a hozzájárulás mértéke 126 ezer forint. Ezt követõen el kell kezdeni a pénzintézetekkel a tárgyalást, és vagy egy hitelígérvényt, vagy egy hitelszerzõdést kell csatolni a pályázathoz. A
pályázat elvileg a felhívás megjelenésének másnapján benyújtható
lett volna, ha már készen lennének a szervezéssel. De nincs gond,
hiszen a beadás folyamatos, a bírálása szakaszos. A következõ bírálati idõ 2008. január 7.
Amely pályázatok addig beérkeznek, azokat egy csomagban elbírálják. A nyíregyházi pályázatot
erre a határidõre szeretnék beadni. Ez a magyarázata annak, hogy
miért kell ilyen gyorsan szervezni
a társulatot.
– A korábbi tájékoztatókon azt
ígértük a lakóknak, mi megyünk
helyükbe, és nem õket fárasztjuk
be. Ezt a munkát elkezdtük –
mondta a szakember. – Az elmúlt

idõszakban 14 lakossági fórum
keretében ismertettük meg az
érintett ingatlantulajdonosokkal
magát a programot, és szerveztük
a társulatot is, a fórum helyszínén azonnal ki is lehetett tölteni a
belépési nyilatkozatot.
Még három fórumot fognak tar-

tani a belvárosban, amelyekre azokat várják, akik a korábbi fórumokról lemaradtak. Függetlenül
attól, hol laknak, válasszák ki a
számukra legmegfelelõbb idõpontot és helyszínt, ahol további lehetõséget biztosítunk a belépésre.
A program keretében jelenleg
7902 ingatlan csatornázható, ebbõl 3743-an már aláírták a belé-

FÓRUMOK
A SZENNYVÍZPROGRAMRÓL
Nyíregyháza város területén az alábbi idõpontokban és helyszíneken tartanak tájékoztató fórumokat a szennyvízprogramról, illetve biztosítanak lehetõséget az érintetteknek a víziközmû-társulatba való belépéshez.
Ssz.
1.

2.

3.

Helyszín
Zelk Z. Ált. Iskola
(Ebédlõ)
Nyíregyháza,
Krúdy Gy. u. 29.
Benczúr Gyula
Ált. Iskola (Ebédlõ)
Nyíregyháza,
Kert köz 6.
Vásárhelyi Pál
Szakközépiskola
Nyíregyháza,
Vasvári P. u. 16.

Fórumok
ideje
11. 06.
(kedd)
17 óra

Társulat szervezése

11. 07.
(szerda)
17 óra

11. 10-11.
10–16 óráig

11. 09.
(péntek)
17 óra

11. 10-11.
10–16 óráig

Kérik a lakosokat, hogy 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 (3330 forintot).

Átrendezõdött a rádiós piac, ragyog a „sunshine”!

E heti keresztrejtvényünkre november 10-éig várjuk a megfejtéseket szerkesztõségünk címére (Nyíregyháza, Szabadság tér
9.). A megfejtõk között a debreceni Déri Múzeumba szóló
belépõjegyeket sorsolunk, melyekkel a Munkácsy trilógiát tekinthetik meg. (A nyerteseket telefonon értesítjük, ezért kérjük, ne feledjék el megadni játékosaink a számukat.)
Október 18-ai feladványunk helyes megfejtése: A vörös postakocsi. A Sóstó, a Nyírség oázisa címû könyvet nyerte: Demeter Ferenc, Nyíregyháza. Nyereményét szerkesztõségünkben veheti át, munkaidõben.

11. 10-11.
10–16 óráig

2007. november 4-én (vasárnap) 10 és 16 óra között társulati utószervezésre kerül sor Nyírszõlõsön, az Általános Iskolában (Kollégium u. 54.), Sóstófürdõn, a Rókahegyi Agapé Alapítvány épületében (Sövény u. 3.), és Vajdabokorban, a Mûvelõdési házban.

A Sunshine a legtöbbet hallgatott rádió!

Jelentõs változásokon ment keresztül tavaly október óta a nyíregyházi rádiós piac. Az eltelt idõszakban készült kutatások és a rádió kereskedelmi partnerei egyértelmûen mutatták, hogy a Sunshine, átgondolt mûsorpolitikájával, konszolidált zenei kínálatával, információ bõ szerkesztésével, egyértelmûen elnyerte a közép korosztály kegyeit, miközben a fiatalabb és az idõsebb korosztályban stabil
hallgatói bázist, törzsközönséget épített. A GFKSzonda Ipsos által idén szeptemberben végzett közvélemény-kutatás eredményei már egyértelmûen
mutatják, hogy a rádió által készített mûsorok és
összeállított zenei programok a városlakók által a
legtöbbet hallgatottak. A konkurens kereskedelmi
rádió hallgatói bázisának egy év alatt csaknem felét
elvesztette, a Sunshine mindeközben jelentõs áttörést
ért el a 18–35 éves korosztályban, nyerve az elért hallga-

pési nyilatkozatot, megkötötték a
szerzõdést, vagyis az összes 51,3
százaléka. A belvárosi közel hatszáz ingatlantulajdonost most értesítették.
Mikó Dániel szerint az alakuló
ülést novemberben meg tudják
tartani. Ahol már szerveztek, a
legeredményesebb Nyírjes, ahol a
szükséges 67 százalékkal szemben
a lakók 84,5 százaléka lépett be a
társulatba. Sóstóhegyen 74,6,
Butykán 75, Mandabokorban és
Oroson 70 százalék fölötti a szervezettségi arány.
Ahol még nem elegendõ a részvétel, ott pótszervezést végeznek,
november 4-én 10–16 óra között
Nyírszõlõsön, Sóstón, a bokortanyákban.
Nem árt tudni, hogy vannak olyan
utcák, amelyek most szerepelnek
a programban, de korábban már
valamilyen módon rá tudtak kötni a csatornára. Ilyen a Csongor
utca, a Kéményseprõ utca, Oroson
a Nyíregyházi út. Az itt lakók
korábban már egy szerzõdéssel
rendelkeztek, nekik tehát már
nem kell belépni, olyan, mintha
társultak volna. Akik a nyomóvezetékre kötöttek, kapnak az
udvarra egy csonkot, és maguk
dönthetik el, átkötnek arra, vagy
maradnak a korábbi megoldásnál.
Végül Mikó Dániel leszögezte:
sok minden változott közben, de
egy nem: a lakossági hozzájárulás
mértéke 126 ezer forint.

tók versenyét (Reach), és maga alá gyûrve a teljes népességre vetített közönségarány tekintetében (Share)
összes vetélytársát, beleértve a helyileg fogható országos adókat is. A kutatás azt is egyértelmûen igazolta, hogy a Sunshine Rádiót a munkahelyeken és
munkaidõben hallgatják a legtöbbet!
Balogh Béla ügyvezetõ igazgató bízik a további sikerben, és kérdésünkre elmondta, hogy a tudatos
hosszú távú építkezés az, ami a siker kulcsa:
– Egy évvel ezelõtt azt határoztuk el, hogy a kereskedelmi szempontból fontos korosztály (18–35 évesek)
az, ahol elõször sikert szeretnénk elérni, ez két okból
volt lényeges. Egyrészt nekünk fontos, hogy hirdetõink üzenetei ne a vakvilágba szóljanak, hanem egy potenciálisan vásárlóképes közegbe, másrészt a fiatal felnõttek azok, akik elkötelezettek és hûségesek lehetnek a jövõben a Sunshine brand iránt.

Az „Ezer élmény –
Ezer játék” Alapítvány
köszöni azoknak a
felajánlását, akik 2006.
évi adójuk 1%-át,
279 371 forintot
az alapítványunknak
adományozták.
Az összeget a kertvárosi
Csicsergõ Óvoda
8 csoportja tárgyi
felszerelésének bõvítésére,
készség- és
képességfejlesztõ eszközök
vásárlására fordítja.

Kitartóan Ön mellett
vagyunk a bajban

Telefonos
lelkisegély
szolgálat

06-80/204-519
HÍVJON,
SEGÍTÜNK!
Szolgálatunk díjmentesen
hívható szombat, vasárnap
és ünnepnapokon 18–23 óráig

