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KM-INTERJÚ: A nyíregyházi közgyűlés frakcióvezetőit a mai testületi ülés három napirendi pontjáról kérdezzük
Földesi István (FE)

Szokol Tibor (MSZP)

Dr. Vinnai Győző (Fidesz)

Piaccsarnok felújítása

Díjkompenzáció

Sportkoncepció módosítása

László Zoltán építész-tervező egyértelműen gazdaságtalannak minősíti és a
felújítás helyett új piac építését javasolja
három verzióban. Előzetes számítások
szerint ezek 2,5–3,7 milliárd forintba kerülnének. A város ennek csak a töredékét
tudná biztosítani. Ugyanakkor a bérleti
díjak és a helypénz többszörös emelése
elkerülhetetlen lenne. A FE jelenleg nem
tartja időszerűnek az azonnali piacépítést, ezért támogatjuk azt a javaslatot,
hogy a tervező dolgozzon ki részletesen
egy általa optimálisnak tartott elképzelést.

Nyíregyháza és térsége szennyvízcsatornázási programja évek óta napirenden van, de a csatornahálózat kiépítése
közbeszerzési eljárási problémák miatt
idén már nem lehetséges. A lakosság már
két-három éve fizeti a hozzájárulást, ám
az ingatlanukon keletkezett szennyvíz
elszállításakor magasabb díjat fizetnek,
mint a csatornázott terület lakói. Az FE
támogatja a díjkedvezményt mindaddig,
míg az új csatorna elkészül, és ráköthetnek a lakók. De csak azok részesüljenek
a kedvezményből, akik a társulás tagjai,
és fizetik a hozzájárulást, ill. akik egy
összegben vagy részletben fizetik azt.

A sportkoncepció módosítására szükség
van, mert két, eddig meghatározóan jól
szereplő sportág működésében , eredményességében, szervezeti életében változások történtek. A Spartacus Football
Klub júliustól az NB II-ben játszik. A
Spartacussal kötött szerződési feltételek
megváltoztak, ez indokolja a módosítást. A Nyíregyházi Női Röplabda Klub
évek óta magas színvonalon képviselte a
város röplabda sportját. Sajnos, az elmúlt
bajnokságban teljesítménye visszaesett,
szervezetileg szétesőben van. Fentiek
szellemében egyesületünk támogatja az
előterjesztést és a módosításokat.

A Búza téri Piac és Piaccsarnok helyzetével legutóbb a márciusi közgyűlésen
foglalkoztunk. Az akkori döntésünk
alapján – a saját erőből megvalósuló
beruházásra – négy alternatívát vizsgálunk meg a mai közgyűlésen. A meglévő
épület rekonstrukciója gazdaságtalan,
ezért ezt elvetjük. Az új csarnok építésére
három lehetséges változat készült. Közülük azt támogatjuk, amelyben kétszintes
piaccsarnok épülne, alatta teremgarázszsal, amelyhez kapcsolódik a földszinten
elhelyezkedő szabadtéri zöldség- és
gyümölcspiac, a Rákóczi utcai oldalon
pedig a virágpiac.

A városi szennyvízprogram megvalósítását a Közbeszerzési Döntőbizottság
döntései késleltetik. Miután érvényes
ajánlat nem maradt, ezért új közbeszerzési eljárást kell kiírni. A munkák
megkezdésére a 2010. évben már nincs
lehetőség, ugyanakkor a hálózat kiépítésére váró lakók 2007. év végétől fizetik a
társulati hozzájárulást, az ingatlanjaikban keletkezett szennyvíz elszállításáért
pedig a csatornába kötött ingatlanok
díjának többszörösét fizetik. A probléma
kezelésére egy díjkompenzációs rendszer bevezetését tervezzük az érintettek
részére.

A városi sportkoncepció módosítása a
Nyíregyházi Női Röplabda Klubot érinti.
A klub évek óta magas színvonalon
képviselte a város röplabda sportját.
Munkájukat a város elismerte és kiemelt
támogatásban részesítette. Az elmúlt
bajnokságban sajnos nem jutott be a
legjobb négy csapat közé, és mára az
extraligás csapat komoly válságba került.
A Nyíregyházi Főiskola Sportegyesületének női röplabda szakosztálya időközben feljutott az Extraligába. Úgy látjuk,
hogy a város hosszú távon egy extraligás
csapatot tud finanszírozni és számukra
tehetséges játékosokat biztosítani.

Frakciónk csak úgy tudja támogatni az
előterjesztést, ha három alapvető szempontot figyelembe veszünk a Piac felújításánál. Egyrészt korszerű, mindenféle
követelménynek megfelelő Piaccsarnokot kell építeni. Másrészt meg kell őrizni
a szabadtéri piac területét, s egyben
lefedésével komfortosabbá kell tenni.
Harmadrészt meg kell oldani a parkolási
problémákat. Tehát olyan megoldást keresünk, amely egyszerre szolgálja a helyi
árusok-kereskedők és a piacon vásárlók
érdekeit.

Frakciónk támogatja a díjkompenzációt.
Úgy látjuk, erre szükség van, hiszen az
emberek elkeseredettek és csalódottak a
szennyvízprogram óriási csúszása miatt.
Valójában nem értik, hogy miért kell
nekik éveken át fizetni a hozzájárulást,
úgyhogy vele párhuzamosan a folyékony hulladékelszállítást is fizetni kell,
méghozzá igen drága áron. Véleményünk
szerint ezt a döntést már korábban is
meghozhatta volna a közgyűlés.

A sportkoncepció megváltoztatásának
röplabdára irányuló részét kapkodónak
és átgondolatlannak tartjuk. Azt érzékeljük, hogy nagy a megosztottság ebben a
kérdésben, ezért a ciklus végén nem támogatunk ilyen mélyreható változást. A
legnépszerűbb labdajáték a foci területén
elsősorban a helyi tehetségekre támaszkodó újraépítkezésben vagyunk érdekeltek. A szurkolókkal együtt valljuk: az első
ligába való visszajutás lehet a legfontosabb célkitűzés.

EZOTÉRIA
Szombaton a Múzeumfaluban találkoztak az ezotéria
hívei, akik többek között az
aurafotózást is kipróbálhatták.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

Egészségügyi
dolgozók adnak
vért a kórházban
NYÍREGYHÁZA. Véradási napokat tart a Magyar Vöröskereszt egészségügyi dolgozók
részére június 28–július 2. között a Jósa András Oktató Kórházban. Az akcióra azért van
szükség, mert a tapasztalat
szerint nyáron felére csökken
a civil véradók száma, miközben nő a balesetek mennyisége – olvasható az akció támogatója, az Egészségügyi
Holding Zrt. közleményében.
A véradáson az elmúlt évek
tapasztalatai szerint több
mint 100 dolgozó ad vért, ami
akár 300 beteg ellátására is
elegendő lehet - tájékoztatta
a Független Hírügynökséget
dr. Pikó Károly, az Egészségügyi Holding Zrt. főigazgatója. Egy betegnek egy ellátás
során akár 28 egység vérre is
szüksége lehet.

Cikkei ihlették a verseit
A Kelet-Magyarországban megjelent írásait
készül kiadni új kötetében állandó levélírónk.

BEOMLOTT
A TETŐ

s félő volt, hogy
egy idő után nem
bírja a terhelést. Ez
történt szombaton
Dombrádon, ahol a
Bercsényi utcában
egy régi építésű
vályogház cserép-

A folyamatos
esők, és a viharok
nyomán a megyében több épület
is meggyengült,

NYÍREGYHÁZA. Vengrinyák Jánost aligha kell bemutatni a
Kelet olvasóinak. Első olvasói
levele 2000-ben jelent meg
lapunkban, Drága Tiszám!
címmel.
– Úgy emlékszem rá, mintha tegnap lett volna – meséli.
– Délelőtt fél tizenegykor vittem be a szerkesztőségbe, és a
másnapi Keletben már meg is
jelent... Akkora sikerem volt,
hogy a Drága Tiszám! később

teteje beomlott,
az épület pedig
lakhatatlanná vált.
A házban lakó 67
éves néni annyira
megriadt, hogy
mentőt hívtak
hozzá.
FOTÓ: SZON

Már csak 4 napig!
Termékek, szolgáltatások akár 50%-kal
olcsóbban!

Nyíregyháza, Debreceni út. 107.
(Platán Autóház helyén)
Telefon/fax: 42/504-222, 20/489-5022

MISKOLC. Már csak pár nap, és
újra leüt a kalapács Magyarország legizgalmasabb árverésén, a Topaukción (www.
topaukcio.hu).
Az Inform Média Kft. ismét
egy kiemelkedő lehetőséget
kínál a napilapjai (Hajdú-Bihari Napló, Észak-Magyarország, Kelet-Magyarország)
és hetilapjai (Szuperinfó és
Apró) olvasóinak, illetve
hírportáljai (HAON, BOON,
SZON) látogatóinak. Június
18-án (pénteken) 9.00 órakor
vette kezdetét Magyarország
tizenkilenc megyéjének részvételével a legizgalmasabb,
leglátványosabb,
ugyanakkor legbiztonságosabb online
árverés, a Topaukció (www.
topaukcio.hu).
Szeretne márkás termékekhez, nagy értékű szolgáltatá-

POLCRENDSZEREK KIS- ÉS
NAGYKERESKEDÉSE
polckiraly@citromail.hu,
www.polckirály.hu

956146

955969

Vengrinyák János
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Újra indult és hódít a Topaukció!

M AT R AC O K – ÁG YA K – K I E G É S Z Í T Ő K

Rugós és Bio matracok
EGYEDI MÉRETBEN is!
890291

Elkötelezettség, időtölrés
– Iparos ember vagyok, de az
írás számomra a legkedvesebb
időtöltés és elkötelezettség
is egyben, ilyenkor érzem a
legjobban magam. Tanyán

nőttem fel, már gyermekkoromban sokat olvastam az akkori filléres könyveket: főként
Jókait, Mikszáthot, Móriczot.
Több amatőr irodalmi társaság
tagja vagyok, ahol kielemezzük egymás verseit, mindenki tanul valamit a másiktól.
Egyik ismerősöm ötlete volt,
hogy adjam ki a verseimet és a
Keletben megjelent írásaimat
egy kötetben. Ez jó ötletnek
bizonyult, mert gyakran a cikkeim ihlettek aztán versírásra.
Vengrinyák János ma már
nyugdíjas, éjjeliőrként dolgozik, és természetesen esténként is ír... Új kötete, a Ko(ó)rrajz megjelenéséhez támogaKM
tókat keres.

www.topaukcio.hu

ÚJ HELYEN!

Szépítse
velünk!

bekerült egy olyan antológiába is, amelyben a Tiszáról szóló írások jelentek meg, többek
között Petőfi versei. Ennél nagyobb megtiszteltetés nem is
érhetett volna.
Az azóta eltelt tíz évben
közel kétszáz cikket, olvasói
levelet írt a Kelet számára,
emellett egyre több verse született. Első kötetét 2007-ben
adta ki „Sors érlelte gondolataim” címmel.

Nyíregyháza, Pazonyi út Boda Üzletház földszint.
Tel.: 42/400-855
www.matracdepo.hu

sokhoz kedvező áron hozzájutni? A licit 50%-ról indul, és
széles körű termékválasztékot kínálunk Önnek, már csak
2 napig!
A Topaukció látogatók ezreinek nyújt lehetőséget, hogy
az internet segítségével kedvezményesen jussanak a megszerezni kívánt termékhez.
A kikiáltási ár 50 %-ról indul
Az immáron hatodik Topaukció szabályai nem változtak,
erről bővebben tájékoztattuk
Önt a napilap hasábjain és a
www.topaukcio.hu oldalon az
Így működik menüpont alatt.
Az ajánlat ismét rendkívül
sokoldalú: márkás és modern
számítástechnikai termékektől a szórakoztató elektronika
legújabb vívmányain át egészen a legkülönfélébb autósés nyelvtanfolyamokig terjed
a paletta. Oldalainkon találhat
wellness-hétvégéket, autókat
és márkás órákat, ékszereket,
amelyek akár eredeti áruk

Akár féláron vásárolhat!

feléért is megvásárolhatóak.
A kikiáltási ár tehát a kereskedelmi ár fele. A napilap hasábjain március 18-tól kerültek bemutatásra a termékek,
és egészen hétfőig válogathat
a nagyszerű termékek közül.
A böngészésétől a Topaukció
árverésre való regisztrációig
csak egy kattintás az út, és
Ön máris tizenkilenc megye
legnagyobb virtuális árverésén találja magát. Most először Magyarország minden
megyéjéből érkeznek termékek, illetve budapesti aján-

latokat is találhat az oldalon!
Regisztráljon és licitáljon, az
aukció június 29-ig tart! Egy
kis szerencsével kényelmesen, az interneten vásárolhat,
és ezzel még pénzt is spórolhat. Tehát: licitáljon, és profitáljon szenzációs árakkal!
Az aukció június 29-én 18.00
órától folyamatosan zárul
22.00 óráig, bővebben tájékozódhat a kiválasztott termék
mellett.
A licitáláshoz ezúton is jó
szórakozást és sok szerencsét
kíván a Topaukció csapata!
HIRDETÉSEK
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