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Tenyerüket dörzsölik a gumisok
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A hideg hajnalok beköszöntével időszerű
alaposan átvizsgáltatni az autókat.

Sárga
hópihe

NYÍREGYHÁZA.
Meglehetősen rapszodikus és csalóka
mostanság az időjárás. Csípős hidegre ébredünk, aztán
napközben hétágra süt a nap,
mígnem estére ismét lehűl.
Reggelente nem kis tortúrával jár az öltözködés. Nemcsak emberi a probléma, aktuális kérdésnek számít, hogy
milyen borítást kapjanak az
autók, magyarán mikor érkezik el a nyári/téli gumik cseréjének ideje.

T

egnap reggel,
amikor kiálltam a
garázsból, egyszer
csak megjelent az
autó műszerfalán
a sárga hópihe, amit áprilisban láttam utoljára, úgyhogy
már el is felejtettem, hogy
létezik. Mondhatnám, hogy
megörültem neki, de nem.
Nálam ez az egyik csalhatatlan jele annak, hogy erősen
benne vagyunk az őszben.
Sajnos, ennél is többet jelent:
a kinti hőmérséklet plusz
négy fok alá esett, vagyis,
ideje lesz lassan felkészülni
a télre. Ha majd a sárga hópihéből piros lesz, az pedig azt
jelenti, hogy fagypont alatt
a hőmérséklet, óvatosabban
kell vezetni. Eljött tehát a téli
gumigarnitúra ideje, lehet
abroncsot cserélni. Aki teheti,
tartsa a téli gumikészletet
külön felnin, mert a gyakori
gumicsere nem tesz jót, egyszerűbb lecsavarozni a négy
kereket és áttenni a másik
négyet. Az autókon ilyenkor
egyre kevesebb gyönyörű
alufelnit látni, a téli gumit
ugyanis praktikusabb a jóval
olcsóbb, de igénytelenebb
acélfelnire szerelni, az viszont általában koszos szürke
vagy matt fekete. No, de
nem a divat az első, hanem
a biztonság... Mint tudjuk, a
téli gumi puhább keverékből
készül, ezért jobban tapad.
Nyáron viszont azért nem
szabad vele járni, mert miután lágyabb keverék, sokkal
hamarabb elkopik. És persze
ne feledkezzünk meg a hűtőfolyadék ellenőriztetéséről
se, meg arról, hogy az ablakmosó tartályt a nyári zöld
helyett a téli kék folyadékkal
kell feltölteni!

Tükröt tartottak
A megyei rendőr-főkapitányság
közlekedésrendészeti
osztálya, a megyei balesetmegelőzési bizottság a Nemzeti Közlekedési Hatósággal
karöltve
hagyományosan
rendezte meg a gépjárművezetők őszi közlekedésre történő felkészítését segítő akcióját. Tanulságos volt, hiszen
a résztvevők tükröt tartottak
önmaguk elé is.
– A biztonságos közlekedés
érdekében fontos, hogy az ősz

beköszöntével időben készítsük fel járműveinket a megváltozott út és látási viszonyoknak megfelelően – taglalta
Fedor Rita rendőr főhadnagy.
Jó tanácsok
– Kiemelt figyelmet kell fordítani a gumiabroncsok állapotára, célszerű téli abroncsokkal felszerelni a járműveket,
a világító berendezések állapotára, illetve a fékberendezésekre, hiszen a csúszós
útburkolaton veszélyhelyzet
esetén nehezebb megállni.
Ez a visszatérő akció tökéletesen alkalmas arra, hogy
ellenőrizzék a járművek mű-

„

Tudom, hogy
ilyenkor már
el kell gondolkodni a
cserén.

SASS ALEXANDRA

b) Záhony
d) Tiszabercel

NYÍREGYHÁZA. Idősek Világnapi rendezvényt szerveznek
pénteken tíz órától a Bujtosi
Szabadidő Csarnokban, a
programban meglepetésvendégek is szerepelnek.

NYÍREGYHÁZA. Tavaly szeptember elején, az eredeti tervekhez képest némi csúszással kezdődött a Széchenyi
utca sarkán lévő, impozáns
épület félmilliárd forintos rekonstrukciója is. Mára egyértelművé vált, hogy az akkor
egy évre tervezett munkát
határidőre nem lehet befejezni.

Hamarosan sor kerülhet
az alapkőletételre
Hétfőn és kedden helyszínbejárásra várták
azon vállalkozókat, akik a Nyíregyháza és Térsége Szennyvízelvezetési programjának újból
meghirdetett csatornahálózati
munkáit, s a főgyűjtők rekonstrukciós munkáit szeretnék
megpályázni. Eközben jogerőre emelkedett az új komposztáló telep építési engedélye,
vagyis a beruházás a tényleges

Eredeti állapot
Nyíregyháza egyik legpatinásabb és korának legkorszerűbb
épületét 1913-ban kezdték építeni, s ez lett a Nyírvíz-szabályozó Társulat székháza.
– A szecessziós stílusú palotát, a megyeszékhely építészetileg és városképileg
meghatározó műemlék épületét eredeti állapotába újítják
fel, korabeli dokumentumok
alapján, a legkisebb részle-

kivitelezés szakaszába fordul.
A kivitelezőnek nemcsak a létesítmények megépítéséről kell
gondoskodnia, de az építési
tervek elkészítése és engedélyeztetése is a feladata, az elmúlt időszakban ezek ellátása
zajlott. Mivel a Nyírség Konzorcium már a jogerős vízjogi
létesítési engedélyt is megkapta, a létesítmények alapkőletételére is hamarosan sor kerül.

NYÍREGYHÁZA.

– Ha hét fok alá süllyed a
hőmérséklet, javasolt a téli
abroncs használata. A városi
közlekedőknek célszerű már
ezekben a napokban váltaniuk, akik viszont egész nap
úton vannak, nem biztos,
hogy szerencsés most még
cserélniük.
A téli gumi melegben
ugyanolyan veszélyes, mint
a nyári hidegben – említette
Terdik Lajos gumiabroncs-értékesítő.
– Időről időre érdemes a
javítóműhelyekben az autót
megnézetni, fontos a környezetvédelmi felülvizsgálat
– mondta Szabó János közúti

Jövő tavaszra kaphatja
vissza régi, szecessziós pompáját a Nyírvíz
Palota.

Pénteki találkozó

zoltan.zajacz@inform.hu

szaki állapotát, és a szakemberek jó tanácsokkal lássák
el az érdeklődő járművezetőket. Az őszi időszakban a látási
viszonyok gyakran rosszak,
korán sötétedik, hosszabb
ideig kell használni a jármű
világítóberendezéseit – ezért is
fontos, hogy azok megfelelően
működjenek. A fényszórókat
és a többi lámpát gyakrabban
kell tisztítani. Sokan csupán az
akkumulátor, a gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer
ellenőrzésére figyelnek, de az
őszi közlekedés fontos kelléke
lehet a jól működő ablaktörlő,
a megfelelő ablakmosó folyadék vagy a páramentesítő.

ellenőr, majd hozzátette: – Ez
az első lépés, mert ha valami
nem stimmel, és nem cselekszik az autós, túlságosan
sokat fogyaszthat a járműve,
amit megérez a pénztárcája.
Nem utolsósorban pedig önmagát és másokat is veszélyeztetheti a közlekedésével.
Gyakorlat nélkül
– Most járok gépjárművezetői tanfolyamra. Nincs gyakorlatom, de azzal tisztában
vagyok, hogy ilyenkor már
időszerű elgondolkodni a
téligumi-cserén. Nálunk ezt
édesapám intézi – jegyezte
meg Sass Alexandra. KM–LTL

Csúszik a Nyírvíz Palota felújítása

KVÍZ-KÉRDÉS
Melyik település határában található a
„Kisbukó”?
a) Tiszavasvári
c) Sonkád
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Az akció ezúttal is sikert aratott az autósok körében

A tervek szerint jövő tavaszra fejezik be a munkát
ILLUSZTRÁCIÓ: SIPEKI PÉTER

tekre kiterjedően – mondta
érdeklődésünkre Hajzer Gábor, a városfejlesztési iroda
vezetője.
– Éppen a műemlék-besorolás miatt nagyon szigorú
előírásoknak kell megfelelni
a felújítás során – tudtuk meg
Nagy Tibortól, a Kulturális

Örökségvédelmi Hivatal –
ilyen jelentős felújítás esetén
ők az építési hatóság – műemléki felügyelőjétől.
A feltárás során derült ki,
hogy a lépcsőházi ólombetétes
üvegek restaurálásához teljesen új, nem a korábban meghatározott technológiára van

szükség, mert a színes üvegen
belül festett részek is vannak.
A földszinten egységes portálokat alakítanak ki, az eredeti
állapot visszaállításához az
épület körüli járdát az egykori
szintre kell süllyeszteni, s ez
is hosszadalmasabb feladat,és
nem szerepelt az eredeti felújítási tervekben sem.
– Mindezek mellett az esős
idő sem kedvezett a felújításnak – jegyezte meg Nagy
Tibor. Az unió által támogatott Integrált Városfejlesztési
Stratégia forrásából, valamint
az önkormányzat és az üzlettulajdonosok
önerejéből
fedezett rekonstrukciót a tervek szerint jövő tavaszra fejeKM-BM
zik be.

„

A műemlékbesorolás
miatt nagyon szigorú előírásoknak kell
megfelelni .

NAGY TIBOR

MEGKÉRDEZTÜK: Ön felkészítette már az autóját a télre?

KÁTYU A BELVÁROSBAN
A Dózsa György utcán óriási kátyúk éktelenkednek, az arra járókat csak a csoda menti meg a sérülésektől.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER
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BEREZNAI BÉLÁNÉ:
Nem várok a kemény
fagyig.

BOGÁR JÓZSEF: Az
ablakmosó-folyadékot
feltöltöm.

BOTOS LAJOSNÉ: A
férjem már felkészült
a télre.

CZAGÁNY LÁSZLÓ:
Átvizsgáljuk az egész
kocsit.

DR. KELLERNÉ DOROGI
VALÉRIA: Aktuális a
kerékcsere.

TÖRÖK PÁL: Már
nagyon hidegek a
hajnalok.
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Bereznai Bélánétól megtudtuk,
hogy rendszeresen ellenőrizteti az autóját a szervizben.
Azt mondja, soha nem várja
meg a kemény fagyokat, még
azok beállta előtt lecserélteti
az autóján a gumikat. Bogár
József azt mondja, nemcsak
a gumicserére figyel, az ablakmosó- és a hűtőfolyadékot
éppúgy átnézi, mint ahogyan
az ablaktörlő lapátokat, és ellenőrzi a világítást is. Botos
Lajosné utas, ugyanis mindig
a férje vezet. Kérdésünkre elmondta, hogy mindent megcsinál, gondosan felkészíti az
autójukat a téli közlekedésre,
nehogy emiatt szenvedjenek
balesetet. – Minden esetben a
szakszervizben komplett ke-

rékcserével kezdünk, átvizsgáltatjuk az egész kocsit, a futóművet, a féket, a fagyállót,
a gumi minőségét – válaszolta lapunk kérdésére Czagány
László. Dr. Kellerné Dorogi Valéria elmondta, hogy tudja: lassan aktuális a kerékcsere, de
ez előtt kapóra jött számára
az ingyenes átvizsgálási lehetőség. – Nagyon jól jött, hogy
hozzáértő, műszaki szakemberek nézték át tüzetesen
az autót – mondja. Török Pál
közölte: már most időszerű
a kerékcsere, hiszen nagyon
hidegek a hajnalok. Csúsznak a kerekek, nem érdemes
megvárni a tartós fagyokat, a
balesetek elkerülése miatt a
cserét nem lehet halogatni.

KELET

3

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

