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Címvédés

Ericsson- és Graphisoftdíjat kapott a Nyíregyházi Főiskola docense, dr.
Kiss Sándor, a matematikai és a jövő tehetségeinek gondozásáért.
/9.

Babicz Sára, a Nyíregyházi Polgári Lövész
Egyesület fiatal tehetsége az országos bajnokságon a felnőttek között az
első helyen végzett. /13.

Fényárnyék

lírai ősbemutató /6.
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■■ Nyíregyháza és térsége szennyvízprogramja
tízmilliárd forint támogatásban részesül.
Nyíregyháza (KM – Sz. A.) –
A kormány tegnapi ülésén úgy
döntött, hogy támogatja Nyíregyháza és térségének szenny-

víztisztítási, illetve -kezelési
projektjét, a terveket még ezen
a héten
❆
❆ ❆❆❆ ❆❆
❆ elküldik
❆ az❆Európai
❆
❆
❆a
❆
Bizottságnak
– jelentette
be❆
❆
gazdasági minisztérium államtitkára szerdán délután.
A döntést követően Csabai
Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere lapunknak elmondta:
a program megvalósításához

szükséges saját erő 2,8 milliárd forint, az uniós és az állami támogatás
9,9 mil❆ mértéke
❆ ❆
❆ ❆
❆❆
❆forint. ❆
liárd ❆
A beruházás 2009 márciusában indulhat, és 2011 végére fejeződhet be, s érinti többek között Kistelekiszőlőt, Borbányát, Orost, Nyírszőlőst, a
bokortanyákat, de néhány bel-

városi utcát is. A projekt során
korszerűsítik és beindítják a felsősimai 2-es számú szennyvíztelepet, új komposztálótelepet építenek, és bővítik a csatornahálózatot is.
Összesen kétszáz kilométernyi új csatornát fektetnek le, és
nyolcezer új bekötési pontot is
kiépítenek.

Élelmiszer-biztonságiak vizsgálnak a Metró édességosztályán
(Fotó: Balázs Attila)

Nem találtak mérges cukrot
Nyíregyháza (KM, FH) – A helyi élelmiszerbiztonsági szakemberek megyénkben is keresik a
mérgező melamin tartalmuk miatt világbotrányba keveredett kínai élelmiszereket, elsősorban a
White Rabbit (fehér nyúl) cukorkát, továbbá csokoládé- és kekszkészítményeket. Szerdán a nyíregyházi Metró áruházban tartottak ellenőrzést
(képünkön), de a felügyelők – miként ez idáig
megyénkben sehol – itt sem találtak egyet sem a
kérdéses, egészségre ártalmas árucikkekből.
– A múlt héten lefoglalt 13 zacskó fehér nyúl
nevű kínai cukorkában megtalálták a melamin
nyomait, azonban minden esetben a 2,5 milligrammos Európai Bizottság által meghatározott
határérték alatt vannak az értékek. Az ellenőrök a raktárakban sem találtak többet ebből a
cukorkából, így nincs más tennivaló a termékkel, mint megsemmisíteni azokat – mondta el
a Független Hírügynökségnek Bognár Lajos, a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal vezetője.
Hozzátette, hogy a jövőben is ellenőrizniük kell
azokat a termékeket, melyekben a kínai tejpor
mértéke meghaladja a 15 százalékot.
A kínai hatóságok hónapok óta tudtak a szenynyezett tejtermékekről, ám a pekingi olimpia miatt
inkább elhallgatták a botrányt – állítják helyi
újságírók, jogvédők és elemzők. A melaminnal
szennyezett termékek ügye szeptember közepén
pattant ki, jóllehet több újságíró is tudott erről,
ám a hatóság elhallgattatta őket.
08231

Ligakupáztak.

A Fradi (zöld-fehérben) Baktán, a Szpari Nyíregyházán nyert 3–0-ra. /11.

Magyar kar az ungvári egyetemen
■■ A Szülőföld Alap 56,
a Magyar Miniszterelnöki Hivatal 2 millió forinttal támogatta.
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Kárpátalja (P. I.) – Közel
háromszáz diák folytatja tanulmányait mostantól az Ungvári
Nemzeti Egyetemen magyar tannyelvű humán és természettudományi karán, amely múlt héten
nyitotta meg kapuit.
A kar létrehozását az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövet-

(*ezer darab)

Mobil előfizetések száma
Magyarországon*
2007. I. n. év

10 058

2007. II. n. év

10 222

2007. III. n. év

10 499

2007. IV. n. év

11 030

2008. I. n. év

11 232
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tanszékének vezetőjét nevezték
ki, aki az ünnepélyes megnyitón felhívta a figyelmet, hogy
az egyetemen folyó magyar
nyelvű oktatás kezdete 1963-ra
nyúlik vissza, amikor megnyílt
a magyar tagozat. Három évre
rá beindult a magyar nyelv és
irodalom tanszék. Az út következő állomása az 1988-ban megalapított Ungvári Hungarológiai
Központ, majd a 2005-ben a történelem kar keretében létrejött
magyar történelem és európai
integrációs tanszék volt.

Évadnyitó
hangverseny
A Zene világnapján évadnyitó hangversenyt rendeztek a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar és az iserlohni
Oratorienchor Letmathe fellépésével
szerdán a nyíregyházi Kodály Zoltán
Általános Iskolában.

11 540

2008. II. n. év

ség kezdeményezésére a Szülőföld Alap 56 millió forinttal, a
Magyar Miniszterelnöki Hivatal pedig 12 millióval támogatta. A magyar filológia, a magyar
történelem és európai integráció, valamint a fizika és a matematika szakot egyesítő fakultás
hallgatóit közel harminc előadó
oktatja. A karon a szaktantárgyak oktatása magyar, az általános tárgyaké ukrán nyelven
folyik.
Dékánná Lizanec Péter professzort, a filológia kar magyar
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(Fotó: Olajos Tamás)

Grafika: Kelet-Magyarország, forrás: KSH

Miniszteri
elismerések
Budapest–Nyíregyháza (KM) – Az egységes vízügyi szolgálat megalakulásának 55. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Szabó Imre környezetvédelmi és vízügyi miniszter méltatta a vízügyi szakemberek, dolgozók elkötelezettségét és magas szintű szakmai felkészültségét.
A miniszter elismerő okleveleket is átadott az ünnepségen, a Felső-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól Pethő
Sándornak, a szatmári szakaszmérnökség nyugalmazott vezetőjének, aki közel
négy évtizeden át végzett
kimagasló vízgazdálkodási irányító munkáját, valamint Szimuly Gábornak, a
szatmári szakaszmérnökség
gátőrének, másfél évtizedes
vízügyi szolgálata alatt végzett tevékenységéért.
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