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Csatorna-építés Nyíregyházán

Nyíregyházi

Nyíregyháza közel tízmilliárd forint pályázati forrást nyert a
szennyvízberuházás folytatására. A munkálatok több, mint 100
utcát érintenek, ezeket a következő napokban grafikonok
segítségével mutatjuk be. Most a Sóstóhegyen, és Oroson lévő,
a csatornahálózat-építés kapcsán érintett utcákat jelöljük.

kiadás
Sóstóhegy
HÍREK

(Az adatok tájékoztató jellegűek!)

 Működik a mozi. A Kölyökvárban (Dózsa
Gy. u. 25.) működő Montázs Art mozi a
nyári szünet után ismét működik: hétfőn,
csütörtökön és pénteken 18 és 20 órától
kezdődnek az előadások.
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Borostyán u.

 Ügyelet. A hét végén Nyíregyházán dr.
Terebesi Viktor (Aranykalász sor 18/a, tel.:
30/457-4847, 42/475-236) látja el az állatorvosi ügyeletet.
Igri

(Az adatok tájékoztató jellegűek!)
Cseresznyés u.

Toros szombat Felsősimán
Nyíregyháza (KM) – Már reggel hétkor elkezdődik a Simai toros nap a Felsősimai Művelődési Háznál szombaton. A disznótor oldott hangulata garantálható. Az azt követő kulturális programok során 14 órától fellép az Alvégesi Népdalkör, a felsősimai óvodáscsoport, az Akácvirág
Népdalkör, a butykai nyugdíjascsoport, a zenéstáncos mulatság 17 órakor kezdődik.

Grafika: Kelet-Magyarország

Világnapi
tárlat nyílik
Nyíregyháza (KM) – A
mentálhigiénés világnap
alkalmából pénteken 10
órától nyílik kiállítás a
Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár első
emeleti olvasótermében. A
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Szakképző Iskolája, Speciális
Szakiskolája és Kollégiuma szervezésében a tárlatot Sum Ferenc igazgató szavai vezetik fel.

Kedvükre
lapozhatnak
Nyíregyháza (KM) –
Az Országos Tini Könyvtári Napokhoz kötődve
vasárnap 10–14 óráig várja volt és leendő olvasóit
a Nyírség Könyvtár Alapítvány (Ungvár sétány 5.
sz.). A beíratkozás mindenkinek ingyenes, 12–18
év között az internetezés
is térítésmentes. Érdeklődni a 42/445-693 telefonszámon és a helyszínen lehet
– közölte Betóri Józsefné
kuratóriumi elnök.

Nem lesz mélygarázs?

■ A pénz lehet érték,
de nem lehet minden
esetben értékmérő – írja
levélírónk.

Szorgos kezek

Málénap
Nyíregyháza (KM)
– Lassan befejeződik az idény a Sóstói Múzeumfaluban, megkezdődik a
számvetés, a betakarítás. Szombaton 10–15-ig rendezik meg a Kenderés málénapot, ahol
a múzeumban termelt kendert áztatás és szárítás után a
sokak által csak névről ismert eszközökkel (tiló, gereben,
motolla) hozzák szövésre kész állapotba. Mivel az asszonyok egyik legfontosabb téli elfoglaltsága a vászonszövés
volt, nagy odafigyelést igényelt a gondos fonalkészítés,
melynek menetébe
a látogatók is bekapcsolódhatnak majd.

Nyíregyháza (KM) – Az Országzászló térre tervezett mélygarázzsal kapcsolatos vitában
levelezőnk, Priksz Gábor azt írta,
hogy nem érti, miért most kerül
sor az ügyben ingerült levélváltásra a városvezetés és az építkezés ellen tiltakozók között, hiszen
ez tavaly ősszel volt aktuális, a
mélygarázs építése azóta forráshiány miatt lekerült a napirendről.
Az élet nagy sportpályáin
manapság mindennap
mérkőzések zajlanak.
K ÁNTOR JÓZSEF
Az aláírásgyűjtés elindítója,
Kántor József az alábbi levelet
juttatta el a V@rosvitához.
„Tisztelt honfitársam! Nem
akarok feltételezni semmit levelének megírásával, annak tartalmával kapcsolatosan. De nincs
annál nagyobb öröm, mint valakit felvilágosítani arról, amit
nem tud. Talán azt is tudja, hogy
ha nem tudunk valamit, akkor
kérdezünk. Ön ezt a kérdezést

NYÍREGYHÁZIAK ÍRJÁK

Cirkusz a színház mellett
Nagyon örül az ember, hogy Nyíregyháza ilyen rohamosan épül, szépül. A
Kelet-Magyarországban közölt felújítási, átalakítási terv böngészgetése közben
nem találtam a Bessenyei tér jobb oldalára vonatkozó intézkedést, pedig ez szorosan a belvároshoz tartozik. Siralmas a
látvány az ortodox parókiától a színházig. Kérem az illetékeseket, hogy sétáljanak ezen a szakaszon, és hogy még hatásosabb legyen – esőben tegyék mindezt! Üresen tátongó, gazos telek évek
óta... Elhanyagolt épületek, potyogó stukkók, omladozó falak, hepe-hupás járda. A
park gyönyörű, sokat költöttek rá, rendben tartják, ám tőle öt méterre az előbb
említett látvány fogadja az embereket. Ott
botorkálnak az emberek a színházba, sok
látogató megfordul a tér gyönyörű szobrai
körül. Nem igaz, hogy még nem tűnt fel
ez a döntéshozóknak!

Tojás
16–25/db
Burgonya
50–80/kg
Káposzta
80–120
Kelkáposzta
100–150
Vöröskáposzta
250
Karfiol
150–200
Karalábé
50–80/db
Sárgarépa
200/kg
Brokkoli
250–300/kg
Vegyes zöldség
150–200/cs.
Vöröshagyma
120–150/kg
Fokhagyma
800–1000/kg
Paradicsom
100–150/kg
Uborka
180–200
Feketeretek
250–300
Jégcsapretek
300–500
Fehérpaprika
180–200
Lecsópaprika
100
Csípős paprika
10–40/db
Sárgaborsó
120–150/kg
Szárazbab
500–700
Zöldbab
180–250
Napraforgómag
250–350
Spenót
1400
Padlizsán
500
Patisszon
100
Cukkíni
100
Csiperkegomba
600–650
Laskagomba
700
Mák
1500
Dió
500
Dióbél
1600–1800
Akácméz
1000–1200
Virágméz
800–1000

OLVASÓINK FIGYELMÉBE!
Oldalunk szerkesz tői várják Kedves Olvasóink észrevételeit, ötleteit arról, hogy mit olvasnának lapunk hasábjain. A közlésre alkalmas fotókat is várjuk személyesen,
levélben, vagy e-mailben.
E-mail: kelet@kelet.szon.hu. Tel.: 42/501-510.
Az oldal szerkesztői, e-mail cím, telefonszám:
Palicz István
istvan.palicz@kelet.szon.hu 20/352-5837
Ladányi Tóth Lajos lada@kelet.szon.hu
20/468-9575

(Fotó: KM-archív)

elmulasztotta, pedig az élet nagy csak a városfejlesztési stratégia
sportpályáin manapság minden- területén – mindenhol és minnap mérkőzések zajlanak. A pénz den téren.
lehet érték, de nem lehet minden
Az eltelt másfél évtized erre
esetben értékmérő.
mindenképpen okot ad. Még
Nem haragszom Önre. Hogy akkor is, ha olyan nagy az a kápaztán a petíció időzítése fur- rázatos biztonságérzet a városvecsa-e? Az idő majd megmutat- zetés részéről. Igaz, akik évek óta
ja. A szerkesztőségben hagyok „napi” munkakapcsolatban állÖnnek igen fontos dokumentu- nak a megyei főügyészséggel és
mokat. Sok mindent másképp a megyei rendőr-főkapitányságfog látni. Nagyon jól fogta meg gal... (a levélíró arra utal, hogy
azon dolgot, hogy a városveze- 2006-ban egy feljelentés kivizstésnek többet kell tennie, de nem gálása kapcsán mindkét szerv
elfogultságot jelentett be azzal
az indokkal, hogy rendszeres a
munkakapcsolatuk a feljelentett
nyíregyházi önkormányzattal –
a szerk.)
Ezen megannyi segítség után
Önön a sor, hiszen tudnia kell,
kitől kell legalább elnézést kérnie.”

Nyíregyháza (KM) – A
közterületeken italozó, szemetelő és hangoskodó személyekről több lakossági
panasz érkezett Nyíregyházán a rendőrségre és a
polgármesteri hivatalhoz,
ezért a városi kapitányság
járőrei és a közterület-felügyelet munkatársai szerdán éjszaka közös akciót
tartottak.
Több kocsma és szórakozóhely környékét, valamint a parkokat ellenőrizték. Közterületen való alkoholfogyasztás miatt 11 személlyel szemben kezdeményeztek szabálysértési eljárást, egy utcán vizelő fiatalembernek pedig 20 000
forintról állítottak ki helyszíni bírság csekket.
A fedél nélkül éjszakázó
embereket megpróbálták
rábeszélni, hogy az egyre
hidegebb időben saját érdekükben inkább a hajléktalanszállókon aludjanak –
nem sok sikerrel.

Kelet-V@rosvita
Nyíregyháza

Fedél nélkül

■ Anyanyelvi közegben a diákok értelmét
látják a jó nyelvtudásnak.
Nyíregyháza (KM) – Hagyományosan kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet nyelvoktatás területén a nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnázium.
Nagy sikere van a nyelvi előkészítő és az emelt nyelvi szintű tagozatos gimnáziumi osztályainak. Ettől a tanévtől még
nagyobb hangsúlyt kap az anyanyelvi környezetben tanulás –
derült ki az igazgató és a külföldi projektekért felelős nyelvtanárai, francia anyanyelvű lektora által csütörtökön tartott sajtótájékoztatón.
– Még csak október van, de
diákjaink már megjárták Hollandiát, Olaszországot és fogadták a német testvériskola diákjait – újságolta Tar Jánosné igazgató. – Ez a sorozat folytatódik:

Az egyik új kapcsolat: Székelykeresztúr Berde Mózes Gimnázium
(Fotó: amatőr)

tavasszal, s nyáron Franciaországba, Finnországba, jövő szeptemberben pedig Németországba utaznak a diákok. A gimnázium célja, hogy a nyelvtanuló
diákok a célnyelvi országban fejleszthessék, és készségszinten
elsajátítsák nyelvtudásukat.
– Másrészt fontos, hogy az idelátogató külföldi diákok megis-

merjék megyénk és országunk
legfontosabb sajátosságait. Így
a főváros mellett megmutatjuk nekik városunkat és környékét, de Hortobágyot, Debrecent, Egert is, sőt az idén a
Németországból érkezők, zempléni vártúrát tettek – engedett
bepillantást a kossuthos diákok
„határtalan tanulásába” az igazgatónő.
A SOCRATES program keretében a hollandokkal tíz éve
kialakított „multikulturális„
projekt sikerein felbuzdulva
most a COMENIUS Intézményi
Együttműködési projektet szervezik, melyben a koordinátor
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium be akarja vonni a közös munkába a
hildesheimiek mellett a magyar
nyelvű székelykeresztúri (Románia) és a técsői (Ukrajna) gimnáziumokat is.

kmtippek.szon.hu
•Külkapcsolatok. A Nyíregyházi Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium régi és megújuló külföldi kapcsolatairól információk. (PDF, 227 KB)
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(Fotó: rendőrség)

Motivált nyelvtanulás a Kossuthban

PIACI ÁRAK

EGY JÁRÓKELŐ VÁROSLAKÓ

Lesz ott valaha mélygarázs?

Éjszakai akció
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