LXVII. ÉVFOLYAM, 86. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT
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Nem mond le az elnök
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Ma főleg
borús, csapadékos idő
várható.
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Szigeti: „A jogalkotónak
előre kellett volna látnia a törvény végrahajthatatlanságát.”

közölte: meghallgatta az OVBtagok véleményét a vasárnap
történtekkel
kapcsolatban,
és ezek alapján nem gondolja
úgy, hogy akár neki, akár a választási szervek más vezetőjének le kellene mondania.
Az országgyűlési választások első fordulóján egy törvénymódosítás miatt késő
éjszakáig húzódott a vokso-

Nem látja okát annak, hogy lemondjon – ezt
mondta az Országos Választási
Bizottság (OVB) elnöke a testület keddi üléséről elmenőben.
Szigeti Péter újságírók előtt

BUDAPEST.

REGGEL

DÉLBEN

ESTE

Hullára bukkantak a híd alatt

lás. Szigeti Péter szerint az
igazolással szavazásra végrehajthatatlan törvényt alkotott
az Országgyűlés, ez okozta a
torlódást.
Az OVB elnöke korábban
sajnálkozását fejezte ki, amiért hosszú sorok kígyóztak az
igazolással szavazásra kijelölt
szavazókörök előtt vasárnap.
Mint mondta, szavazókörön-

ként átlagosan 6-1200 választó járul az urnákhoz; ehhez
adódik hozzá az igazolással
szavazók száma, amely néhol
a kétezret is elérte. Szigeti Péter emlékeztett arra, hogy az
otthonuktól távol szavazók
nyilvántartásba vétele és az
igazolás ellenőrzése időigényes, amit a jogalkotónak előFH
re kellett volna látnia.

NYÍREGYHÁZA. Kedden este va-

VIRÁGZIK

laki észrevette, hogy egy élettelen férfi fekszik Nyíregyházán a Bujtosi tavak fölött
átívelő híd alatt. A rendőrség
a bejelentés nyomán azonnal
eljárást indított. Az elsődleges
információ szerint a középkorú férfi személyazonossága
megállapítást nyert, halálával
kapcsolatban az idegen kezűség gyanúja kizárható. A halál
okát a későbbi boncolás tiszSZON-PS
tázhatja pontosan.

Ezeket a fegyvereket foglalták le a
férﬁ lakásán
FOTÓ: RENDŐRSÉG

Fegyvert s lőszert
rejtegetett

Fekete ember
a csirkeólban

KISPALÁD. Egy csirkeólban kuporgó fekete bőrű emberre lett
figyelmes hétfőn hajnalban
egy kispaládi ingatlan tulajdonosa. Értesítette a Kölcsei
Határrendészeti Kirendeltség
rendőreit, akik előállították
az ott talált, iratokkal nem
rendelkező, magyarul nem
beszélő férfit. Az idegenrendészeti eljárás során kiderült: az elfogott személy egy
21 éves nigériai állampolgár,
aki Ukrajna felől szökött át a
határon. A külföldit a Bevándorlási és Állampolgársági HiKM
vatalnak adták át.

www.szon.hu
További képek

Hatalmas virágok nyíltak a Tuzson János Botanikuskert liliomfáján, amit a hétvégi növénykiállításon személyesen is megcsodálhatnak a különleges
növények kedvelői
FOTÓK: SIPEKI PÉTER

Eddig senki sem tiltakozott a mérgezés ellen

Gyanús füst és
szag szivárgott ki

A mérgezett bébiétel
Novofruct nevű szlovák gyártója a médián
keresztül üzenget.

Egy több lakásos társasházból jeleztek füstöt Nyíregyházán, az Arany János utcából kedden délután. A
tűzoltók a régi épülethez több
járművel indultak, mert nem
lehetett tudni, hogy a lángok
elérik-e a lépcsőházat. Hamar
tisztázódott, hogy a pincéből
érkezik a füst, majd megtalálták a bekapcsolva maradt
akkumulátor töltőt, aminek
a belseje szétégett. Nagyobb
kár nem keletkezett. SZON-PS

NYÍREGYHÁZA.

ra a hírekre, hogy a szlovák
gyártó szerint alaptalan volt a
magyar hatóság döntése.
Közölte: a megengedett 1
ezrelék helyett 2,7 ezrelék
növényvédőszer-hatóanyagot találtak a laboratóriumi
vizsgálatok az érintett almás
bébiételben. Hozzátette: az
érintett bébiétel Novofruct
nevű szlovák gyártója a médián keresztül üzenget, hogy
akár hivatalosan is tiltakozni
fog az MgSZH döntése ellen,
de egyelőre senki nem keresFH
te meg a hatóságot.

BUDAPEST. Hivatalosan senki, így a szlovák gyártó sem
kereste meg a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt
(MgSzH), hogy tiltakozzon
a hatóság múlt heti döntése
ellen, amely megtiltotta az
OVKO márkájú bébiétel forgalmazását. Így reagált MgSZH
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának vezetője azok-

MÁTÉSZALKA. Két kispuskát
és házilag készült lőszereket
foglaltak le egy mátészalkai
férfi lakásán a rendőrök: a
Mátészalkai Rendőrkapitányság hétfőn tartott házkutatást
az illetőnél, akiről telefonos
bejelentés alapján feltételezték, hogy engedély nélkül
lőfegyvereket tart lakásán.
A kispuskákra házilag barkácsolt hangtompítókat szereltek. Az intézkedés során az is
kiderült, hogy bár a férfi nyolc
éve nem fizet villanyszámlát,
mégis van áram lakásában,
anélkül, hogy a villanyóra
működne. A lőfegyverrel, lőszerrel visszaélés miatt indított büntetőeljárás mellett az
áramlopást is vizsgálja a Mátészalkai Rendőrkapitányság
– kapta lapunk a tájékoztatást
a
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószolgálatától.

Újra megtámadták a tendert
Több mint egy éve tart
a szennyvízprogram
csatornahálózati munkáinak elvégzésére kiírt
közbeszerzési eljárás.

tenderként ismert csatornahálózati munkák ajánlattevőinek versenyében kihirdetett
legutóbbi eredményt – tájékoztatott Mikó Dániel programmenedzser.

NYÍREGYHÁZA. – Az önkormányzat a Közbeszerzési
Döntőbizottságtól megkapta
a hivatalos értesítést arról,
hogy az SKS Nyíregyháza
Konzorcium ismételten megtámadta a több mint 9 milliárd forintos Nyíregyháza és
Térsége szennyvízprogramban a FIDIC Piros Könyves

Ismét döntésre várnak
A döntőbizottság megtiltotta, hogy a Nyíregyháza 2009
Konzorciummal a szerződést
megkössék. – Két lehetőség
maradt: az egyik, hogy a Közbeszerzési
Döntőbizottság
tárgyalást tart az ügyben,
ennek 30 napos a határideje,
amikor minden érintett felet

meghallgatnak. Ezután döntenek, amelynek az eredménye lehet az, hogy elutasítják
a jogorvoslati kérelmet és így
a szerződés megköthető a
nyertessel, vagy helyt adnak
a kérelemnek és a határozattól függően, részben vagy
egészére vonatkozóan új eljárást kell kezdenie a városnak. Amennyiben nem tart
tárgyalást a bizottság akkor 15
napon belül kell meghoznia a
határozatát, a végeredmény
hasonló lehet mint tárgyalás
esetén – vázolta fel a variáciKM
ókat Mikó Dániel. /3.

A NÉPESSÉGRŐL

Magyarországon (1940−2009)

Ezúttal gond nélkül borulhattak fel

Népesség
száma

9 316 074
9 961 044
10 374 823

Szimulátorban próbálhatta ki mindenki, mi is
a szerepe és a jelentősége a biztonsági övnek.

10 030 975

Természetes
fogyás
/szaporodás

53 698
44 936

−19 981
−33 900

NYÍREGYHÁZA. A Magyar Autóklub és a Baleset-megelőzési
Bizottság a „Biztonságosan
közlekedni egy életúton” közlekedésbiztonsági, és oktatási
programját
sajtótájékoztatóval egybekötve nyitotta
meg kedden Nyíregyházán,
Szaszala László, a MAK Északalföldi Regionális Szervezet
elnöke.
Olyan
közlekedésbiztonsági oktatóprogramot ajánlunk mindenki figyelmébe,

Csecsemőhalandóság ezer
e él
élveszülöttre
es ülött e
115,6
47,6
14,8
18,5

1941 1960 1990 2009
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Kelet-Magyarország
4401 Nyíregyháza, Postafiók 25.

www.szon.hu
Telefon: (42) 501-510
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amelyben szerepel a diákok
oktatása a gyalogos és kerékpáros közlekedési szabályok
alapismereteire,
speciális
közlekedésbiztonsági gyakorlatokkal. Emellett lehetőség
adódik a járművezetők vezetéstechnikai továbbképzésére, és tréningre a mobil vezetéstechnikai pályán.;
Mikó Dániel alpolgármester elmondta: 5 éve jött az
első megkeresés, hogy az
Autóklub szeretne egy ilyen
rendezvényt tartani. Azonnal
megértettem, hogy nagy érdeklődésre tarthat számot a
kezdeményezés, hiszen azt a
réteget szólítja meg, amelyik
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alkalmas a közlekedési ismeretek befogadására, valamint
akiket lagjobban féltünk a

balesetektől, ugyanis többségük már önállóan vesz részt a
SZON-PS
közlekedésben. /3.

Ez a borulás garantáltan biztonságos volt, de nem ért felkészülni az ilyen
esetek megelőzésére
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Irodalmi pályázat
középiskolásoknak

NYÍREGYHÁZA. A Nyíregyházi
Alkotó Közösség és a Váci Mihály Kulturális, Művészeti és
Gyermekcentrum a 220 éve
született Kölcsey Ferenc előtt
tisztelegve irodalmi pályázatot hirdet Nyíregyházán tanuló középiskolásoknak vers
és próza kategóriában, a téma
kötetlen, a beküldési határidő
április 20. A pályázatokat a
következő címre várják: Váci
Mihály Kulturális, Művészeti
és Gyermekcentrum, 4400
Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
A borítékra írják rá: Irodalmi
pályázat. Mindkét kategória
első három helyezettje értékes díjakat kap.
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FELÚJÍTOTTÁK

NÉZŐPONT

Nem adható el többért...

Felújítási munkálatokat végeztek Nyíregyházán az Élet
fája szökőkútnál, ahol a túlfolyómedence szigetelő fugázása történt. FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Száraz
Ancsa

A panelprogram költsége egy 43 négyzetméteres lakás esetében
másfél millió forint!

Műanyag
ablakon kidobott pénz

Két évvel ezelőtt a közös képviselő körbejárta a házat, s elmondta: ha
minden lakástulajdonos beleegyezik, az önkormányzat is
áldását adja, és sikeres lesz a
pályázatunk, mi is részt vehetünk a panelprogramban.
Megkérdeztük,
mindez mennyibe kerülne, s azt
mondta: legfeljebb 250-300
ezer forint lesz a ránk eső
rész, a költségek egy részét
ugyanis az állam, egy másik
részét pedig önkormányzat
fizeti. Ehhez képest majdnem
elájultam, amikor egy héttel
ezelőtt megkaptam az értesítést: a szigetelés és az ablakcsere a 43 négyzetméteres
lakásom esetében másfél millió (!) forintba kerül, nekem
pedig ennek a felét, tehát 716
ezer forintot kell fizetnem.
Az öt négyemeletes ház
felújítása 133 millió forintba
kerül, ebből csak a lépcsőházi világításra másfél milliót
számolnak fel, a tervezésért
és a szakértői díjként közel 4
milliót kell fizetni. Ez az öszszeg irreális, és persze kérdés, hogy mikor térül meg?
És ennyivel többet fog érni a
lakásom? Aligha – panaszolta szerkesztőségünknek egy
Szarvas utcán élő hölgy, aki
azt kérte, járjunk utána, miből jön össze a már említett
másfél millió forint.
NYÍREGYHÁZA.

Életmentő eszközöket kaptak

Évente
500 gyermek mentésében
segítenek azok az eszközök
és berendezések, amelyeket
ma kapott a baktalórántházi
mentőállomás több mint 1,2
millió forint értékben.
– Olyan eszközök ezek, melyeket napi szinten tudunk
használni a gyermek ellátásban – mondta Németh Gábor,
az OMSZ Baktalórántháza
Mentőállomás vezetője.
A K&H Csoport programjához ezúttal az ügyfelek és
munkatársak is csatlakoztak:
a 8 millió forint értékű támogatás elosztása a 2 gyermekkórház és a 2 mentőállomás
között az ő szavazataik alapján dőlt el, így lett nyertes a
baktalórántházi mentőálloKM
más is.

BAKTALÓRÁNTHÁZA.

N

rűbb lesz a lakása, de jelen
helyzetben azt mondhatom:
a felújított és a nem felújított
panellakások ára között szinte
észrevehetetlen a különbség
– mondta lapunknak ez egyik
nyíregyházi ingatlanközvetítő iroda irodavezetője.
– Pang a lakáspiac, az árak
alacsonyak, azt tapasztaljuk,
hogy aki el tudja egyáltalán
adni a panellakását, nem tud
számottevően többet kérni az
ingatlanért akkor, ha az a panelprogram részeként átesett
a szigetelésen, ablakcserén.
A legtöbben, akik lakást akarnak venni, nem fizetnek többet egy felújított ingatlanért,
inkább megveszik olcsóbban
és szép lassan elvégzik a szükséges munkálatokat.
Akkor, ha két ingatlan ára
közel azonos, természetesen
a felújítottat vásárolják meg,

Észrevehetetlen különbség
– Akinek most több százezer
forintot kell kifizetnie, annak
hátrány a felújítás. Persze,
szebb, modernebb és korsze-

Amikor már minden
ajánlat érvénytelen...
Ha nem indul el időben
a kivitelezés, Brüsszeltől kell engedélyt kérni
a határidő meghoszszabbítására.
Mint ismert,
a több mint 9 milliárd forintos Nyíregyháza és térsége
szennyvízprogram hosszas
közbeszerzési eljárása során
a Piros Könyves tender 4.
elemére benyújtott minden
ajánlatot
érvénytelennek
nyilvánított a Közbeszerzési
Döntőbizottság, ezért erre a
részre új közbeszerzési eljárást kell kiírni. Megtudtuk,
már készül az ajánlattételi
felhívás.
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere szerint
a közbeszerzési eljárás elhúzódásának lehet politikai in-

A Váci Mihály
Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrumban április 16-án
17 órakor nyitják meg a „Kínai
Utazás St. Martinnal” című
fotókiállítást, közreműköd-

A többség dönt
A társasházi felújítások megbízásáért minden esetben
versenyeztetjük a kivitelezőket, így jelentős árengedményeket tudunk elérni. A Vasvári Pál út 77. sz. alatt például
10 millió forinttal szorítottuk
le a költségeket a tervezetthez képest, és a Szarvas utcán
is hasonló nagyságrendű öszszeget sikerült lefaragni – nyilatkozta Kutiné Zám Katalin,
a Zám-Kuti Bt. ügyvezetője.
A lakóépületek közös részeit illetően egyszerű többség

MISKOLC, NYÍREGYHÁZA. Kovács

Gábor r. alezredes elmondta: évek óta csökken ugyan
a közlekedési balesetek száma, de soha nem lehet viszszalépni.
Szaszala László a szervező
Magyar Autóklub regionális
elnöke arról beszélt: a több
mint százéves autóklub két
fontos feladata az autósok
érdekvédelme, és a közlekedésbiztonság szolgálata. Erre
a két célra több mint százmillió forintot áldoz, s mindent
megtesz, hogy a speciális ismereteket is megszerezzék a
közlekedők. Itt egy szimulátorban a borulást lehet kipróbálni, egy másik pályán a féktávolság határán autó elé lépő
gyalogost kell vészfékezéssel

szancsa@inform.hu

Gombatolvajok
Még a bólya is rosszaló pillantást vet a hibáknál...

megvédeni a gázolástól, valamint kerékpáros akadálypályán lehet ügyeskedni.
Hasznosnak tartom, mert a
közlekedésről mindent meg
lehet tudni, megtapasztaljuk,
hogyan kell fékezni, amikor
kilép elénk egy gyalogos, ki-

FEKETE CSABA: Csökken a hőfogyasztás,
kisebb a számla.

NAGY GÁBORNÉ: Sokat
jelent a minőségi hőszigetelés.

BOTH EDINA: Nekünk
már megtérült a beruházás.

GUTYÁN RÓBERTNÉ:
Épp most szigetelik a
háztömbünket.

BARTÓK ROXÁNA:
SZALMA ANDRÁS: Több
Érdemes az ablakokat is ellenőrzésre lenne szükújra cserélni!
ség a kivitelezésnél.

VILLÁMVOKS
Ön nyomon követte a friss választási híreket vasárnap éjszaka?
Szavazók száma: 95, 2010. 04. 13. 19 óra

Nem
30,25%

Következő kérdésünk: Ön szerint a
panelprogram hoz megtakarítást a
lakóknak?
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http://www.szon.hu
Szavazzon. Aktuális kérdéseinkre
Ön is leadhatja szavazatát.
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FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

próbálhattuk az akadálypályát. A foglalkozások közül
az autós tetszett legjobban –
mondta Garai Lilla, aki a Benczúr Gyula Általános Iskola
nyolcadikosa. A vezetés-technikai tréning április 25-éig naponta várja az érdeklődőket.

BAKTALÓRÁNTHÁZA. Több mint
egy mázsa gombát találtak a
baktalórántházi rendőrök egy
személygépkocsi csomagtartójában. A házaspár és a velük
lévő három gyermek egy Vaja
külterületén található magántulajdonban lévő erdőben
szedte a növényt, amit visszaszolgáltattak a tulajdonosnak.

MEGKÉRDEZTÜK: Ön szerint kiﬁzetődő a lakások szigetelése?

nek a Vikár Sándor Zeneiskola
növendékei. A művész május
8-án este 19 órától „Lelkek
érintése” címmel ad koncertet a VMK hangversenyterKM
mében.

Igen
60,75%

alapján születik döntés a felújításról, az egyéni megoldások, így a nyílászárók cseréje
kinek-kinek a saját választása. Az, hogy mennyi költség
jut egy lakásra, függ attól is,
kér-e valaki nyílászáró cserét,
míg a felújítás közös költségeit a lakások négyzetméterei alapján osztják le. Más
kérdes persze, hogy egy alig
40 négyzetméteres lakásra
hogyan juthat másfél millió
forint, illetve 700 ezer forintos önrész...
– A Szarvas utcán egyébként pénteken lesz lakógyűlés – tette hozzá Kutiné Zám
Katalin –, a tervezői költségvetés utáni egyszerűsíett pályázaton hat kivitelező kérte
el a tervdokumentációkat,
s a legolcsóbb ajánlat győz,
amelyről a közgyűlésnek kell
KM
határoznia.

A vészfékezés technikájának elsajátítása
életet menthet.

Kiállítás és koncert „Kínai
utazás” címszó alatt
NYÍREGYHÁZA.

de többet nem fizetnének
érte. Ha véget ér az ingatlanpiacot is sújtó válság, nyilván
ez a tendencia is megváltozik,
de hogy menyivel többért lehet majd eladni a programban felújított lakásokat, nem
tudni.

Élet a féktávolságon belül

díttatása, egyes vállalkozók
ezzel a szocialista többségű
önkormányzat megbuktatásához akarnak hozzájárulni
az őszi önkormányzati választáson.
Csúsznak az útfelújítások is
amiatt, hogy a szennyvízberuházás csatornahálózat-építési munkálatait nem lehet
elkezdeni, 100 utca felújítása
is csúszik a városban.
– Abban bízom – mondta
a polgármester –, hogy elkezdődhet a kivitelezés. Ha
mégsem, akkor Brüsszeltől a
program befejezési határidejének meghosszabbítását fogják kérni.
– A Piros Könyves tender 4.
elemét két részben pályáztatják, amitől azt remélik, nem
vállalkozók egymás elleni vitájává változik a közbeszerzéKM
si eljárás.

NYÍREGYHÁZA.

ILLUSZTRÁCIÓ: SIPEKI PÉTER

A felújítás drága dolog, sokan számolják, mi mennyi és megéri-e?

em tudom, hogy
a panellakásokban élők közül
hányan vannak,
akik egyben ki
tudnak fizetni hét–nyolcszázezer forintot április
végéig, de szerintem nagyon
kevesen. Ehelyett 65 hónapon keresztül fizetik majd
ezt az irdatlan összeget, már
csak az a kérdés: mire? A
panelprogramban hamarosan sorra kerülő társasházak
tulajdonosai egy emberként
kaptak a szívükhöz, amikor
a postaládájukban megtalálták a költségfelosztást
és azt látták: egy alig több,
mint 40 négyzetméteres
lakás esetében ez az összeg
másfél millió forint! Ebből
több, mint egymilliót tesz ki
a közös részek felújítása és a
szigetelés, az ablakcserék pedig a további közel félmilliót.
Az egy-egy tulajdonosra eső
költség 7–800 ezer forint, ami
egyrészt kifizethetetlen, másrészt elgondolkodtató: mikor
térül meg? Ha minden fűtési
hónapban 10 ezer forintot
lehetne spórolni, az összeg
több, mint tíz év alatt fogyna
el. Aki pedig eladná, ennyivel
többet kapna érte? Ugyan!
Amíg a költségek kétharmadát az állam és az önkormányzat közösen fizette,
addig a panelprogramban
részt vevők úgy érezhették:
óriási segítséget kaptak
ahhoz, amire, ha csak a saját
pénztárcájukra támaszkodnak, talán soha nem lett volna lehetőségük. Így viszont, a
költségek felét állva már nem
biztos, hogy ez a helyzet.
Annyi pénzt kell ugyanis
kifizetniük, amennyit erre a
célra önszántukból soha nem
költöttek volna, ráadásul
hosszú évekbe telik amíg azt
érezhetik: megérte. Egyetlen
örömük, hogy ezt a töménytelen pénzt immár kicserélt
ablakon dobhatják ki.
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Szerintem hosszútávon meghálálja magát anyagilag egy
minőségi lakásszigetelés. Mivel hőt spórolunk, csökken a
fogyasztás, ezért kisebb öszszegű lesz a számla – mondta
Fekete Csaba. – Az első lakásomat nagyon szerettem, mert
jó volt a szigetelése, így nem
került sokba a fűtés. A jelenlegi házunk télen nagyon hideg,
talán azért, mert északi fekvésű – felelte Nagy Gáborné.
– Jó befektetésnek tartom a
panel programot, elégedettek
vagyunk az eredménnyel. A
tömbházunkat régen szigetelték, nekünk már megtérült
a beruházás! – válaszolta Both
Edina. – Nálunk éppen most
végzik a szigetelési munká-

latokat a paneltömbön. Nem
tudom, mennyi idő alatt fog
megtérülni a beinvesztált
pénzünk, de biztosan nem
fogunk csalódni – nyilatkozta Gutyán Róbertné. – Fontos,
hogy felújításkor a nyílászárókat is kicseréljék, ne csak
szigeteljenek, mert csak így
éri meg. Nálunk nemrégiben
kezdődtek el a munkálatok
– mondta Bartók Roxána. – Jó
ötlet a panelprogram, csak
több ellenőrzésre lenne szükség a kivitelezés alatt! Sajnos
előfordulnak
lakástüzek,
ezért nem kellene elhanyagolható, utolsó szempontnak
tekinteni a tűzálló anyagok
használatát – felelte Szalma
András.
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