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Fokozott ﬁgyelem
a biztonságra

Kulturált guberálás lesz?

A megyei rendőrkapitányság munkatársai
nem készülnek megerősített
jelenléttel a lomtalanítás időpontjaira.
Ugyanakkor a közterületi
állomány tagjai fokozottan
figyelnek majd az érintett
városrészek, települések biztonságára – mondta lapunknak Fedor Rita, a megyei
rendőr-főkapitányság helyettes szóvivője, aki hozzátette: a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.-vel együttműködve figyelnek a rendre, s
jogsértés esetén, ha szükséges, természetesen fellépnek
majd.

NYÍREGYHÁZA.

Olvasónk szerint lomtalanításkor a város
úgy néz ki, mint egy
csatatér.

ciát mutat a lomtalanításkor
kihelyezett felesleges holmik,
tárgyak száma – vont gyorsmérleget Petró Árpád, a Térségi Hulladék-Gazdálkodási
Kft. igazgató-helyettese, majd
elmondta, hogy legutóbb 405
tonna hulladékot helyeztek
ki a városlakók a szombati hasonló alkalommal.

Szombaton
hulladékszigetek létesülnek
Nyíregyházán – lomtalanítanak a megyeszékhelyen.
„Én egy béketűrő, vidám
embernek tartom magam,
akit nehéz kihozni a sodrából”
– kezdte levelét Vajda Gyula
hűséges előfizetőnk, majd kiöntötte a szívét: „Alapvetően
jó kezdeményezésnek tartom
a lomtalanítást.
NYÍREGYHÁZA.

Napfényes
Életmód Nap

A Víz Világnapja apropóján rendez Életmód
Napot szombaton a Napfény
Életmód
és
Közművelődési Egyesület az Inczédyiskolában. Tizenegy órakor
Vadnay Ákos, a Nyírségvíz
Zrt. műszaki vezérigazgatóhelyettese nyitja meg a programot, majd a Németországból érkező Marco Trautwein
tart előadást arról, hogy a víz
miért számít elixírnek.
Dr. Angyal Sándor, a Jósa
András Oktató Kórház főorvosa a víz és a vese működésének összefüggéseit vesézi
ki, Jakab István vízkutató pedig a víz üzeneteit osztja meg
a hallgatósággal.
Simon László Tiszta víz,
tiszta élet címmel önt tiszta
vizet a pohárba, míg prof. dr.
Török Szilveszter nyugalmazott egyetemi tanár, természetgyógyász a bioenergetika
legfontosabb segédeszközét
KM–LTL
mutatja be.

NYÍREGYHÁZA.

„

Legutóbb 405
tonna hulladékot helyeztek ki a
városlakók.

PETRÓ ÁRPÁD

MEGKÉRDEZTÜK: Önt zavarja a lomtalanítás?

KISS JÓZSEFNÉ: „Év
közben is elviszik.”

KRANYIK SÁNDORNÉ:
„Nekem is van lomom.”

SIMON GÁBOR: „Sokan
csinálnak rumlit.”

Bene László amondó, hogy
inkább előtte és utána tapasztalható gond: „Szerintem pontosabban kellene az
időpontot
meghatározni”.
Az Országzászló téren lakó
Kiss Józsefné lakókörnyezetéről beszélt: „Nem jellemző,
hogy kiraknák az emberek
a lomjaikat. Év közben is elviszik a szemetesek, ha van
olyan hulladék. Kovács Petrát
nem zavarja a lomtalanítás,
jó lehetőségnek tartja. Hasonlóképpen vélekedett az

Pénteken 16 óráig gyűjthették a kopogtatócédulákat a képviselő-jelöltek, a
jelöltséghez a törvény szerint
legalább 750, a választókerületben lakó választópolgár
ajánlása szükséges.
Táblázatunk az Országos Választási Iroda honlapja alapján
készült, és a péntek 18 órai állapotot tükrözi, ezért listánk
még nem tekinthető véglegesnek.
Maga a jogorvoslati eljárás
akár április 3-áig is eltarthat.

Y
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bútorokat, ruhákat érdemes
kihelyezni. De nem ömlesztve, hanem rakodható formában! Aki lemarad a lomtala-

nításról, hétköznap 7-17 óráig
beszállíthatja az orosi Hulladékkezelő Üzembe vagy a már
említett Hulladékudvarba. KM

TULIPÁN MIKLÓSNÉ:
„Időben elviszik.”

kérő első négy részt lezáró
döntését – mondta Mikó Dániel projektmenedzser. Az eljárás lezárása ellen benyújtott
jogorvoslati kérelmek és az
ajánlatkérő ezekre tett észrevételei alapján meghozott határozat 118 oldalon sorolja az
indokokat. Az önkormányzatot a döntőbizottság 5 millió
forint bírsággal sújtotta, ezzel pedig már túl vannak a 10
millió forinton, amivel eddig
„büntették” a várost.
– A négy pályázó közül már
mind a négy emelt kifogást
a korábban meghozott dön-

tés ellen – teszi hozzá Mikó
Dániel.
– Egy teljesen új közbeszerzési eljárás kiírására akkor kerülhet sor, ha a Közbeszerzési
Döntőbizottság
minden pályázatot érvénytelennek nyilvánít – magyarázza a projektmenedzser
és a további lehetőségről elmondta: a jövő héten kedden
ismét összeül a bíráló bizottság, újabb döntést hoznak,
amelyet a városfejlesztési
bizottság véleményez, s csak
ezt követően lesz nyilvános a
végső választás.

KIÁLLÍTÁS
A Művészeti Hetek
2010 keretében nyílt
meg a napokban
Kőnig Frigyes festőés graﬁkusművész,
a Magyar Képzőművészeti Egyetem
rektorának kiállítása
a Városi Galériában.

www.szon.hu
További képek
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a lakod a lom,
könnyen kitehetik a szűrödet
szombaton.
Amennyiben
veszélyes elemnek nyilvánítanak, száműzhetnek az
alkalmi szigetre. Ami akkor
még lakatlan, ám amikor
felduzzad, íziben lakatos
lesz. Egy kiállítás tárgyait
nem mustrálják annyian,
mint a tavaszi verőfényben prédának kihelyezett
hulladékokat. Az összekötözve, ömlesztve kiebrudaltakat
hívatlan látogatók szelektálják kényük-kedvük
szerint, nekik lakberendezési lehetőség a másnak
megkönnyebbülést jelentő
nagytakarítás.
Ha lakod a lom, könnyen
kitehetik a szűrödet szombaton. Sándor, József után,
Benedek előtt tisztogatnak
Nyíregyházán az Érkerttől
a Hímesig, a víztoronytól a
repülőtérig. Hálátlan szerep
támadások kereszttűzében
céltáblaként tehetetlenkedni
mások vadászmezején. Szemétnek lenni ma kihívás és felelősség. Egy nemrég még funkcionáló, életerős egész elhullajtott
részeként, utcára dobva,
kiberhelve várni az új
gazdára, a béklyó után
szembesülni a felmentő
hadsereggel – nos, ez kétélű
fegyver. Olykor a bezúzás
kegyesebb végzet, mint a
feldúlás feldolgozása.
Ha lakod a lom, könnyen
kitehetik a szűrödet szombaton. Ámbátor a felemelkedéshez vezető utat is jelentheti a tortúra egy tárgynak:
felesleges holmiból válhat
kincs. A kincsvadászok
drótszamaraikkal lesben
állnak, e napon ők a felemelés és a leépítés letéteményesei.
lada@inform.hu

VILLÁMVOKS
Ön szerint szigorúbban kellene
ellenőrizni az iskolaidőben
csellengő gyerekeket?
Szavazók száma: 42, 2010. 3.
19. 19 óra

Igen 100%
Következő kérdésünk: Önt zavarja a tavaszi lomtalanítás?

http://www.szon.hu
Szavazzon. Aktuális kérdéseinkre
Ön is leadhatja szavazatát.

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN MEGFELELŐ SZÁMÚ AJÁNLÓSZELVÉNYT ÖSSZEGYŰJTÖTT JELÖLTEK

NYÍREGYHÁZA.
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NYÍREGYHÁZA. A Közbeszerzési
Döntőbizottság március 11-én
immár harmadik alkalommal
semmisítette meg az önkormányzat döntését, amelyben
nyertest hirdettek a „Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási
programja” csatornahálózati
munkák kivitelezésére kiírt
közbeszerzésben.
– A döntőbizottság ismét
megsemmisítette az ajánlat-

KOVÁCS PETRA: „Ez egy
jó lehetőség.”

újfehértói Kranyik Sándorné:
„Nekem is vannak olyan dolgaim, szemeteim, amit ebben
a formában kell elszállítani”.
Simon Gábor töredelmesen
bevallotta, hogy nem igazán
van személyes tapasztalata,
de hallott arról, hogy sokan
a válogatás közben nagy rendetlenséget, rumlit csinálnak.
Tulipán Miklósné újfehértói
tapasztalatait illetően megjegyezte: „Az önkormányzat
rendet tart, a szemetet időben
elviszik, tisztaság van”.

Tegnap délután
járt le a határidő

Lomtalanítási idill: az utcára került használati tárgyakból sokan
válagotnak, a lényeg, hogy ne szemeteljenek!
ILLUSZTRÁCIÓ: KM-ARCHÍV

Döntés van - megoldás nélkül
Egyelőre nincs veszélyben a program, a határidők tarthatóak.

BENE LÁSZLÓ: „Pontosabb időpont.”

H

IDŐPONTOK
Március 20.: Nagykörúton belüli
rész, Örökösföld, Jósaváros, Északi
alközpont, Hímes, Korányi kertváros, Kertváros, Malomkert, Bujtos,
Repülőtér és környéke, Huszár-telep, Érkert, Oros
Március 27.: Butyka-Rozsrét,
Borbánya, Kistelekiszőlő,
Nyíregyháza-bokortanyák,
Sóstógyógyfürdő, Sóstóhegy,
Nyírszőlős, Nyírjes-Nagyszállás,
Kőlapos, Újtelekbokor, Polyákbokor, Mandabokor, Napkor
Április 17.: Nyírtelek, Nagycserkesz, Nyírtura, Felsősima,
Kálmánháza, Nagyhalász

Ladányi
Tóth
Lajos

Felmentő
hadsereg
a szigeten

Utána már bírság
– Tavaly bevontuk az ellenőrzésbe a közterület-felügyelőket, a polgárőröket, a
rendőröket és a mezőőröket,
ennek is köszönhető a „kulturáltabb” guberálás. Természetesen idén is igénybe vesszük
a felügyeletet.
Fontos tudni, hogy a lomtalanítási táblával ellátott
helyeken és a családi házban
élőknél az ingatlanuk előtt
szombaton lesz lomtalanítás.
Miután vasárnap elszállítják a
lomot, a gyűjtőkocsi már nem
tér vissza oda, az illegális
hulladékkihelyezés bírságolható is. Veszélyes, kommunális hulladékot tilos kitenni,
használaton kívüli háztartási
berendezéseket, eszközöket,

Feldobta a lovaskocsira
Persze, csak akkor ér valamit
az egész, ha mindegyik fél
teszi a dolgát. A múltkor a
meghirdetett időpontban kitettem a hosszú idő alatt öszszegyűjtött limlomot, és azt
el is vitték. Csak éppen nem
a szemétszállítók, hanem a
guberálók, szanaszét szórva
mindent, ami nem kellett nekik. Ráadásul a 120 literes fém
kukámat is feldobta valaki a
lovaskocsira.
Úton-útfélen
széttúrják az összes kupacot,
néhány napig az egész város
úgy néz ki, mint egy szemétdomb. ”
– Amióta a lakosok a Korányi Frigyes utcán található
Hulladékudvarba kis menynyiségben térítésmentesen
bevihetik a hulladékot, érzékelhetően csökkenő tenden-

NÉZŐPONT
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1. választókerület Nyíregyháza
Jeszenszki András
MSZP
Dr. Kovács Ferenc
FIDESZ, KDNP
Petrika Ibolya
MDF
Priksz Gábor
LMP
Seres Mária
Civil Mozgalom
Dr. Sztankó Éva
Jobbik

Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat

2. választókerület, Nyíregyháza
Dr. Csokonay József Péter Civil Mozgalom
Dr. Gyüre Csaba
Jobbik
Marsó Tamásné
Független jelölt
Tukacs István
MSZP
Dr. Vinnai Győző
FIDESZ,KDNP
Zalatnay László
LMP

Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat

3. választókerület, Tiszavasvári
Császár József
Jobbik
Juhász Ferenc
MSZP

Indulhat
Indulhat
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Dr. Helmeczy László
Összefogás Megyénkért, MDF
Indulhat
Dr. Karakó László
FIDESZ,KDNP Indulhat
Rozgonyi Attila
Független jelölt Indulhat

6. választókerület, Nyírbátor
Dr. Kiss Sándor
Jobbik
Dr. Simon Miklós
FIDESZ,KDNP
Dr. Veres János
MSZP

Indulhat
Indulhat
Indulhat

4. választókerület, Nagykálló
Dr. Budai Gyula
FIDESZ,KDNP
Demendi László
MSZP
Juhász Zoltán
MDF, Összefogás Megyénkért
Szilágyi Péter
Jobbik
Szöllősiné Fitos Éva
Munkáspárt

7. választókerület, Kisvárda
Bodrog László
Jobbik
Dr. Boros László
MSZP
Gyüre Lajos
MDF
Nagy László
Civil Mozgalom
Dr. Seszták Miklós
FIDESZ,KDNP
Tóth Péter
Munkáspárt

Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat

8. választókerület, Vásárosnamény
Adorján Béla
Jobbik
Dr. Czomba Sándor
FIDESZ,KDNP
Daróczy Pál
MESZ
Dr. Kapolyi László
MSZDP
Dr. Legény Zsolt
MSZP

Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat

5. választókerület, Baktalórántháza
Balogh Gyula
Független jelölt
Dr. Bodgál József
MDF
Gazda László
MSZP
Lipők Sándor
FIDESZ,KDNP
Orosz Mihály
Független jelölt
Vass Zoltán Géza
Jobbik
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Indulhat
Indulhat
Döntésre vár
Indulhat
Indulhat

Indulhat
Döntésre vár
Indulhat
Indulhat
Indulhat
Indulhat

9. választókerület, Mátészalka
Dr. Apáti István
Jobbik
Indulhat
Fülöp István
FIDESZ,KDNP Indulhat
Dr. Göröncséri Ferencné
Civil Mozgalom Döntésre vár
Kárpáti Tibor
MSZP
Indulhat
Dr. Szöőr Anna Noémi
TORGYÁN-KISGAZDA-KOALÍCIÓ
Indulhat
Tőzsér József
MESZ
Indulhat
Dr. Vékony Miklós
MDF
Döntésre vár
10. választókerület, Fehérgyarmat
Hopka András
MSZP
Indulhat
Kovács András Bálint
Jobbik
Indulhat
Kozma Józsefné
MSZDP
Indulhat
Seres Tamás Richárd
Független jelölt Indulhat
Sipos László
LMP
Indulhat
Dr. Tilki Attila
FIDESZ, KDNP Indulhat
Rövidítések magyarázata
MSZDP: Magyarországi Szociáldemokrata Párt
MESZ: Magyarok Egymásért Szövetsége
LMP: Lehet Más a Politika
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