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Nagy-aggály rázós kis utakon

Nyíregyházi
kiadás

bontani. Ezt idén januárra
ígérték, kár, hogy azóta nem
történt semmi, várhatóan jövôre beteljesül. Az útfelújításoknál is be kell tartani a sorrendiséget, az viszont bosszantó az
ott lakóknak, hogy hátrányosabb, megfelelô útalappal nem
rendelkezô utcák várnak a sorukra. Amikor azt hallom,
hogy a belvárosban a tavaszi
kátyúzásból megmaradt aszfaltot felhasználják a centrumban, mérgelôdök, mivel tavasszal Sóstóhegyen elmaradt
a tavaszi kátyúzás. Sajnálatos
módon Sóstóhegyen nagyon
sok olyan út van, ahol két kocsi alig fér el egymás mellett.

n Képviselôi reakció kimerítô sóstóhegyi kalauzolással – szlalom,
kátyúk között.

HÍREK
 Nyílt nap. A Vásárhelyi Pál Építôipari
és Környezetvédelmi, Vízügyi Szakközépiskola (ÉVISZ) az iskolában folyó képzések
iránt érdeklôdô 8. osztályos tanulók és
szüleik számára hétfôn 8.30-tól óralátogatásokkal egybekötött pályaválasztási nyílt
napot tart.

Nyíregyháza (KM – L. T.
L.) – Barangolásra invitált választókörzetébe Nagy Károly,
fideszes önkormányzati képviselô. A Sóstóhegy is megér
egy misét, illetve a Nyitott kapukat döngetnek címû, minap
megjelent cikkeink késztették
erre, szeretett volna az ôszi
napsütésben rávilágítani a felvetések fényes, de számára fôként árnyas oldalaira.
– Nagy érdeklôdéssel olvastam Gacsályi Ágnes szavait,
amelyben
sok
hasznos,
ugyanakkor pontosításra szoruló megjegyzéssel szembesülhettem. Aztán Hajzer Gábor,
a Városfejlesztési Iroda vezetôje taglalta az aktuális fej-

 Jubileum. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepli pénteken 15 órától az örökösföldi Kikelet Óvoda.
 Állatorvosi ügyelet. Október 4-én és
5-én Nyíregyháza, Nyírpazony, Napkor,
Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírtura,
Nyírtelek térségében dr. ifj. Gubicz
Pál (Nyíregyháza, Ív u. 1., tel.:
30/324-3456; 42/424-066) tart állatorvosi
ügyeletet.

Évezredek üzenete bábbal

Nagyon szeretném, ha Sóstóhegy és Sóstógyógyfürdô lakókörzete nem
lenne mostohagyerek.

Nyíregyháza (KM) – A kesztyûbábelôadások számos kulturális és mûvészeti
elemet integrálnak, megjelennek a különbözô nyelvi dialektusok, népzene, vésetek, metszetek, faragások, tradicionális festészet,
hímzett színpadi elemek és mindenféle bábmozgató technikai elem. A bábosok az
elôadás mesterei, ôk, az ô nyelvi, technikai
eszközeik és kéztechnikájuk adja az elôadás
egészét, ôk alakítják a drámai fordulatokat.
A háttérben a zenészek kisebb zenekarrá
formálódva adják a hangulati aláfestést. A
tajvani kesztyûbábszínház a tajvani népmûvészetben mélyen gyökerezô mûfaj, mely a
múltban a nép legnépszerûbb szórakozási
formája és kikapcsolódása eszközéül szolgált. A 78 éves Chen Xihuang bábmester az
egyik legnépszerûbb bábozó Tajvanon, tizenhárom éves kora óta bábozik. Az elôadásokon Chen mester kifinomult mozgásokkal
mutatja be a fô karaktereket, a különleges
elôadást október 8-án, szerdán délután egytôl és háromtól láthatják az érdeklôdôk
Nyíregyházán, a Mûvész Stúdióban.

Ha leszakad az ég

Nem egyedi közlekedési tábla a vasúti átjáró mellett
(Fotó: a szerzô)

NAGY KÁROLY
lesztéseket, útfelújításokat, útalapépítéseket, e téren érintett a sóstógyógyfürdôi és a
sóstóhegyi rész is. Örülök
mindannak, ami megvalósul
az elkövetkezendô idôszakban.

Mi is az az útalap?
Elôször én azt a szót tisztáznám, értelmezném, hogy valójában mi számít útalapnak –
kezdte kimerítô kalauzolását
csütörtök délelôtt Nagy Károly,
aki tizennégy esztendeje él Sóstóhegyen. Választókörzetében
(Sóstógyógyfürdôt is beleértve)
a közel százhúsz utcában mintegy kilencezer-ötszázan laknak. – A környéken élôk
ugyanolyan joggal bírnak,
mint például a városközponti

lakosok. Elvárható, hogy az általuk felvetett, általam tolmácsolt problémákat is orvosolják az arra illetékesek. Tisztában vagyok a pénzügyi korlátokkal, a városfejlesztési lehetôségekkel, mindazonáltal kérek, javaslok, utánajárok és
lobbizok, elvégre ezt vállaltam
annak idején. Nos tehát, az a
bizonyos útalap – sóhajtott nagyot az évtizedek óta Karcsi
bácsiként ismert, szólított ôsz
városatya, majd a Bozót utcánál fékezve a földre mutatott:
– Ezt csak útalapnak csúfolják.
Afféle útjavítgatás inkább. Pedig elvileg azért hívják így,
mert arra már csak az aszfaltréteg kerül. Hol van igazán útalap az Aranykalász sor végén,
a Bozót utcán, a Határ utcán,
a Lepke utcán vagy a Keselyûs
dûlôn? Az Erika utca lakóit
már vagy hat éve értesítették
ki az útépítésrôl, végül tavaly
kapott útalapot és az idén aszfaltozzák az utat. A Mária ut-

ca tavaly kapott útalapfélét,
ami máris nagyon kátyús és
rossz. A Nyírség utca legkátyúsabb részéhez azért nem nyúltak hozzá, mert a szennyvízhálózat miatt úgy is fel kell majd

Emlékeztetô
A Sóstógyógyfürdôt és Sóstóhegyet érintô idei útfelújítások, útalapépítések, valamint csapadékvíz-elvezetések
Útfelújítások:
Muskotály u. szélesítése és burkolatfelújítása 1007 fm., Szabó
Lôrinc u. Muskotály u.–Fácán u.
között 595 fm., Attila u., Elôd
u.–Muskotály u. között 683 fm.,
Harkály u. 357 fm., Igrice u., Harkály u.–Igrice u. között 368 fm.,
Csaba u., Úttörô u.–Igrice u. között 989 fm. Befejezés: 2008. november 28.
Útalapok építése és lezárása:
Sóstógyógyfürdô Venyige utca,
Erika utca, Majális utca, Csónak
utca és Szivárvány köz.
Befejezési határidô: 2008. október 30.

Nagy esônél elönti a méreg
a lakókat, amikor tengernyi
csapadék hömpölyög az utcákon. Sóstóhegyen és Sóstógyógyfürdôn rengeteg helyen
jelent ez visszatérô problémát.
– Az Anna és a párhuzamos
utcákon a lejtôn a csapadékvíz magával mossa a homokot, a hordalékot, amit magával visz az aknába. Látható,
az akna homokkal van tele, a
vizet nem engedi be. Nagyon
sok helyen a tulajdonosok felelôtlensége, hogy az utcára
vezetik ki a csapadékvizet,
holott a törvény szerint a saját telkén kellene megoldania
a csapadékvíz tárolását. Például a Nyírség utcai kápolnánál bár elkészült egy szikkasztóárok, de a Sövény utca felôl lezúduló víz kimossa a földet még a beton mellôl is, és
az árok nagyobb esônél megtelik. Számos hasonló példát
sorolhatnék még fel.
Félreértés ne essék, én nem
csak bírálok, túlnyomórészt
segítôkész
illetékesekkel
egyeztetek, azt viszont nagyon
szeretném, ha Sóstóhegy és
Sóstógyógyfürdô lakókörzetének jelentôs része ne legyen
mostohagyerek.

kmtippek.szon.hu
Vitaindító. Az elôzô cikk letölthetô (PDF
•V
108 kB)

Horribilis méretû beruházás
n A saját erôt a lakosság, a Nyírségvíz Zrt.
és az önkormányzat
adja össze.

Tajvani kesztyûbábok szórakoztatnak

PIACI ÁRAK
Káposzta
Kelkáposzta
Vöröskáposzta
Savanyú káposzta
Karfiol
Karalábé
Sárgarépa
Petrezselyem
Vegyes zöldség
Vöröshagyma
Hagyma, új
Fokhagyma
Paradicsom
Uborka
Kígyóuborka
Feketeretek
Újburgonya
Fehérpaprika
Csípôs paprika
Szárazbab

Nyíregyháza (KM – Sz. A.)
– Az elmúlt, alig több mint
egy év alatt a kormány összesen 370 kiemelt fejlesztési projektet hagyott jóvá, mintegy
1900 milliárd forint támogatási értékben, a legújabb nyertes pályázatok között van

60–100
100–120
150
200–250
150–250
50–80/db
100–150
400–500
150–200/cs.
100–120
80–120/cs.
1000–1200
100–150
250–350
250
250–300
50–80
80–100
10–40/db
600–800

Nyíregyháza szennyvízprogramja is – mondta el a sajtó
képviselôinek Csabai LászlóA megyeszékhely 9,9 milliárd forintos támogatást kap a fejlesztés
megvalósításához.
CSABAI LÁSZLÓNÉ

né, Nyíregyháza polgármestere annak kapcsán, hogy szerdán bejelentették: a megye-

Sok a teendô, nagy a lemaradás
Márföldi István önkormányzati képviselô hangsúlyozta, hogy a szennyvízprogram terén Kistelekiszôlôben nagyon nagy a
lemaradás, ám a program
befejeztével is sok lesz a
feladat: meg kell oldani a
csapadékvíz-elvezetést és

szilárd burkolatú utakra is
szükség van. – A lakosság
együttmûködô-készsége nélkül mindez nem valósulhat
meg – mondta a képviselô,
aki hozzátette: akik nem járulnak hozzá a beruházásokhoz, a városrész fejlôdését akadályozzák meg.

A jövô idô

székhely 9,9 milliárd forintos
támogatást kap a fejlesztés
megvalósításához. A beruházás, mely közvetve több mint
húszezer embert érint, a tervek szerint jövô tavasszal indul, s 2011-ben fejezôdik be. A
fejlesztések során 207 kilométernyi szennyvízcsatornát fektetnek le, több mint nyolcezer
háztartást kötnek rá a hálózatra, a munkálatok 180 ezer
négyzetméternyi út-, illetve
járdaburkolat helyreállítását
is magukban foglalják. A beruházás kiemelt eleme a jelenleg üzemen kívüli 2. számú
szennyvíztelep fejlesztése, valamint egy új komposztálótelep létrehozása is. Mikó Dániel tanácsnok elmondta: sok
helyen feltárás nélkül valósítják meg a csatornaépítést, a
programot követôen a csatornázottság aránya Nyíregyházán meghaladja majd a 96 százalékot.

Nyíregyháza (KM) – A
Váci Mihály Kulturális,
Mûvészeti és Gyermekcentrumban ôszi asztrológiai elôadás-sorozat indul
szombaton este hat órától.
Lehetséges jövônk – mit
tehetünk? – Közérthetôen
az asztrológus szemével
címmel
hangzik
el
elôadás.

934839

ANGOL HASZNÁLTRUHA ÁRUHÁZ

NYÍREGYHÁZÁN, a Vasvill Depó helyén (Állomás tér 7.)
AZ EMELETEN, OKTÓBER 6-ÁN (HÉTFŐN):

TELJESEN ÚJ TÉLI ÁRUKÉSZLET!
Extra minőségű felnőtt- és gyermekruhák, cipők és kiegészítők:
Árufeltöltés minden hétfőn!
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