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Este rengett a föld Záhonyban

RÖVIDEN
 Élő üzenet. Az E-misszió Egyesület és a
Magyar Természetvédők Szövetsége éghajlatvédelmi kampányának nyíregyházi állomása október 8-án, csütörtökön lesz az
Országzászló téren. Az utcai akció keretében délután 14 és 16 óra között szabadtéri
élő üzenettel hívják fel a figyelmet a klímaváltozás problémáira.

■ „A záhonyihoz hasonló kisméretű rezgések
havonta 5–8 alkalommal is előfordulhatnak”.

Záhony (KM, SZON) – Kedd
reggelre felbolydult Záhony
lakossága. Ugyanis előző este
kilenc óra után a Richter-skála szerinti 2,2-es földrengés rázta meg a kisvárost és környékét.
Az utcákon, az üzletek előtt mi
más lehetett a beszédtéma, mint
a földmozgás.

Templombúcsú Nyíregyházán
Nyíregyháza (KM) – Csütörtökön tartják a
templombúcsút a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. Az este hat
órakor kezdődő ünnepi szentmise főcelebránsa
és szónoka dr. Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola rektora lesz. Ezen a napon reggel háromnegyed hétkor, fél nyolckor és 10 órakor is kezdődnek a szentmisék, a 10 órai nagymisét dr. Várady József apostoli protonotárius,
püspöki helynök mutatja be.

Morajló hangok
A postahivatal előtt egy idős
hölgy bevallotta: „Nagyon megijedtünk, a lányom és én is.
Éppen a tévét néztük, amikor
arra lettem figyelmes, mintha
az ablak rezgett volna. A lányom
átszaladt, hogy én is éreztem-e,
majd lementünk a pincébe, mert
azt hittük, hogy a kazánnal történt valami, ezután már vissza
se mertük azt kapcsolni. Csak
reggel tudtam meg, hogy föld-

A vitrinben összekoccantak a porcelán tárgyak – mutatja Pokol Józsefné
rengés volt nálunk”. A hivatal
előtt többen is megálltak, és
elmondták, hogy mit tapasztaltak: „Szabályosan megmozdult
velem a szoba. Úgy megijedtem,
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házi Kerekerdő Óvodában, melyen a gyerekek a kóstolók mellett sok érdekességet is megtudhattak a Nyírség gyümöl(Fotók: Sipeki Péter)
cséről.
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A Perfekt Zrt. az alábbi OKJ-S KÉPZÉSEKET indítja NYÍREGYHÁZÁN
• Közbeszerzési referens
Mérlegképes könyvelő
Államháztartási mérlegképes
• Logisztikai ügyintéző
könyvelő (kiegészítő)
• Sportedző és Sportoktató
(választható sportágak: kosárlabda, kézilabda, labdarúgás,
Adótanácsadó
röplabda, úszás, küzdősportok, aerobik, ﬁttnes, vízitúravezető)
Pénzügyi – számviteli ügyintéző
• Takarító
Társadalombiztosítási- és bérügyi
•
Társasházkezelő
szakelőadó
• Ingatlanközvetítő
Valutapénztáros és
• Biztosításközvetítő (függő, független)
valuta-ügyintéző
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Pénzügy szak: Adó, illeték, vám szakirány
Krízismenedzser és vagyonfelügyelő
szakközgazdász szak

Jelentkezési határidő: 2009. 10. 12.
Képzéseket indítunk Nyíregyháza mellett Kisvárdán, Nyírbátorban, Mátészalkán és
Sárospatakon is, elegendő jelentkező esetén.
Érdeklődni,
Nyíregyháza, Arany János u. 7.  42/411-856
www.perfekt.hu – nyiregyhaza@perfekt.hu
jelentkezni:

554844

■ A kilencmilliárdos
ccsatornaépítési munkán
kaptak
k
hajba a kivitelezők.
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Perfekt Zrt.
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méhész
fakitermelő
motorfűrész-kezelő
T-kategóriájú vontatóvezető
aranykalászos gazda
mezőgazdasági gépkezelő

20 fő jelentkezése esetén a tanfolyam
bármely helyszínen indul!

100%-os
100%

támogatással!
• húsipari termékgyárt
termékgyártó
(szárazáru-készítő)
• gyümölcsfeldolgozó
• zöldségfeldolgozó
• vadász-, vadtenyésztő
• pékképzések!

• növényvédő- és
méregraktár-kezelő
• 80 órás zöldkönyv
• számítástechnikai
ismeretek
• sajtkészítő

Nyíregyháza (KM) – Tovább
c
csúszhat
a nyíregyházi szennyvízprogram, a közbeszerzési
v
ttanács ugyanis a döntés újrag
gondolására kérte az önkorm
mányzatot. Csabai Lászlóné,
a megyeszékhely polgármesttere keddi sajtótájékoztatóján
elmondta, hogy a csatornahálóe
zzat kiépítése kapcsán a kivitele-

A termelés koordinálásában és az értékesítésben
segítséget nyújtunk végzett hallgatóinknak, a mezőgazdasági
termékek feldolgozását érintő képzések befejeztével.

Jelentkezés: www.videkert.hu
 42/430-313, 30/385-7459

Szerezzen szakmát a Projekt Kft. tanfolyamain!
Induló képzéseink:

• Virágkötő (feltétel: 8. osztály, egészségügyi
munkaalkalmassági igazolás)
• Mérlegképes könyvelő /államháztartási szak/
(feltétel: mérlegképes könyvelő vállalkozási szak)
• Társadalombiztosítási- és bérügyi szakelőadó
(feltétel: érettségi)
• Mérlegképes könyvelő /vállalkozási szak/
(feltétel: érettségi+szakmai előképzettség vagy
bármilyen diploma)

zők harca zajlik, a közbeszerzési tanács pedig ebben úgy vesz
részt, hogy folyamatosan túllépik a határidőket.

Újabb elbírálás
A szennyvíztelep korszerűsítése és a komposztáló építése zöld
utat kapott, a tanács ugyanis
elutasította az ezzel kapcsolatos
fellebbezéseket, így a zavartalan
munka minden feltétele adott. A
hálózatépítés kapcsán azonban
kettő kivételével minden pályázó megtámadta a korábban született döntést, az önkormányza-

tot pedig annak újragondolására kérte. Mikó Dániel projektvezető elmondta: nem írnak ki
új közbeszerzési eljárást és nem
fordulnak bírósághoz sem, ellenben csütörtökön ismét összeül a
bíráló bizottság és ismét elbírálják a beérkezett pályázatokat.
A javaslatuk nyomán újra
győztest hirdetnek, ám a gond
az, hogy ezt a döntést ismét meg
lehet támadni. Ha így történik,
akár több hónapot is csúszhat
a beruházás kezdete. Optimális
esetben akár már novemberben
indulhatnak a munkálatok.

erejű földrengés nyomán. Az epicentrum Záhony és Zsurk között
volt, nagysága a Richter skála
szerint 2,2-es. Ennek hatása
kilengő csillárokon, szekrényben megcsendülő poharakon
észlelhető, de okozhatott repedést házfalakon.

Tektonikus lemezmozgás
Kiszely Márta szeizmológus,
a Magyar Tudományos Akadémia Szeizmológiai Főosztályának munkatársa megjegyezte:
„A záhonyihoz hasonló kisméretű rezgések havonta 5–8 alkalommal is előfordulhatnak, de
általában Komáromban, illetve a Balaton-felvidéken gyakoribbak a rengések. A földrengések 90 százalékát a kontinentális lemezek torlódása okozza,
hazánkban a tektonikus lemezmozgások, a sok hordalékanyagtól az üregek beszakadása, illetve az Alföldön található medencék tömörödése következtében
alakulhatnak ki. A tarpai és a
pitykés-tetői mérőállomás információi szerint 7 kilométer mély
hasadék keletkezett a földrengést követően.”

Robbantottak?
Csap (KM) – Kárpátaljai
tudósítónk, Palkó István az
alábbiakat írta: egyáltalán
nem tűnt földrengésnek.
Utoljára akkor tapasztaltam ilyet, amikor néhány
éve felrobbant a csapi Mozdonyszín kazánháza.
Egyetlen lökés a föld
alatt, illetve egy-két másodperces robaj. Biztos nem
robbanás történt odaát? –
találgatták a csapiak, akik
Magyarország felől hallották a morajlást.

Őszi levélváltás a bizottsági tagok költségtérítéséről

Jelentkezés: Projekt Kft. 4800 Vásárosnamény, Kossuth u. 35/2. Tel./fax.: 45/570-300,
Tel.: 45/570-299, E-mail: oktatasok@freemail.hu Nysz: 21148-2007, AL: 0244

■ A Fidesz-KDNP frakció szerint a Societasnak
nincs erkölcsi alapja bárkit is kérdőre vonni.
Nyíregyháza (KM) – A
Societas – Új Mozgalom nyíregyházi szervezete nyílt levelet írt dr. Vinnai Győzőnek, a
Fidesz-KDNP nyíregyházi frakcióvezetőjének, amit szerkesztőségünkhöz is eljuttattak. Azt
írják, hogy Vinnai Győző taktikusan híreszteli évek óta, hogy
ez a város tele van korrupcióval, igaz, még egy ilyen állítása sem igazolódott be. Mindeközben napvilágot látott – írják –,
hogy felügyelő-bizottsági tagként a Sóstó Gyógyfürdők Zrt.nél a képviselő elszámolt közel
nyolcszázezer forintos költségtérítést, 44-szer tett fürdőlátogatást és egyéb szakmai látogatást az ország különböző helye-
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15 fő esetén bárhol indítjuk a képzést!
• Mezőgazdasági vállalkozó (feltétel: 8. osztály,
egészségügyi munkaalkalmassági igazolás)
• Biztonsági őr (feltétel: 8. osztály, egészségügyi
munkaalkalmassági igazolás)
• Kereskedő boltvezető (feltétel: bolti eladó előképzettség, egészségügyi munkaalkalmassági igazolás)
• Élelmiszer- és vegyi áru eladó (feltétel: 8.
osztály, egészségügyi munkaalkalmassági igazolás)
• Kéz -és lábápoló, műkörömépítő (feltétel: 8.
osztály, egészségügyi munkaalkalmassági igazolás)
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Harc miatt csúszik a beruházás

Könyvvizsgálói asszisztens szak
Mérnök-közgazdász szak
Államháztartás pénzügyi szakközgazdász szak
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Grafika: Kelet-Magyarország. Forrás MTA Szeizmológiai Obszeervatórium

MÁSODDIPLOMÁS KÉPZÉSEK:
a Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai karával közösen:
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2003. 10. 11. Máriapócs
3,2
2006. 06. 05. Pusztadobos 0,6
2006. 11. 15. Barabás
3,2

hogy még a televíziót is kikapcsoltam. Ezután vagy fél óráig
azon gondolkodtam, hogy mi
történhetett. Vagy 10–15 éve volt
már hasonló földrengés, de most
nem gondoltam erre” – jegyezte meg egy idős hölgy. Záhonyban többen elmondták, hogy a
környéken többször is éreztek a
hétfőihez hasonló földmozgást,
de csak kevesen tudták egyértelműen meghatározni, hogy mi
is történhetett.
„Remegett az egész ház, én
meg úgy megijedtem, hogy hívni akartam a menyemet. Hirtelen a számát is elfelejtettem.
Később sem hagyott nyugodni a
földmozgás, nem tudtam aludni,
azon járt az eszem, hogy lesz-e
még utórengés. Legelőször arra
gondoltam, hogy ugyebár itt van
közel a gázátfejtő meg az olajtelep, hogy ott történt valami, vagy
a föld alatt robbantottak, mert
morajló hangot lehetett hallani”
– árulta el Pokol Józsefné.
A katasztrófavédelem megyei
igazgatója, Pernyák Sándor ezredes elmondta: hétfő este 21 óra
után néhány perccel érkeztek jelzések Záhony körzetéből, kisebb

(Fotó: Matey István)

Bár a főszezonnak vége, Sóstón zajlik az élet
in, többnyire hétvégeken vagy
munkaszüneti napokon.
– Többször megkérdezték öntől,
hogy valójában részt vett-e ezeken az utakon, valósak-e az elszámolások, de ön sohasem adott
egyértelmű választ. Nem is tudhatott volna, hiszen több alkalommal az elszámolt utakkal egy
időben más rendezvényeken is
szerepelt Nyíregyházán, illetve
a Kárpátalján – tartalmazza a

(Illusztráció: KM-archív)

levél, mely szerint Vinnai Győző
ezt követően bejelentette, hogy
alapítványt hoz létre és egy nagy
összeget (kb. a felvett gépkocsielszámolásokkal azonos) befizet
az alapítvány számlájára.

Kérdések és válaszok
Azt kérdezik, ez ügyes marketingfogás, vagy valami más? Lelkiismeret-furdalása van képviselő úr? Olyan ez mint egy beis-

merő vallomás – írja a Societas,
arra kérve dr. Vinnai Győzőt,
hogy adjon választ a feltett kérdésekre.
A Fidesz-KDNP frakció a levélre reagálva azt írja: „Mielőtt butaságokat írnak, nézzenek utána a
tényeknek! A Sóstó-Gyógyfürdők
Zrt. ügyében rég megkezdődött a
nyomozás, különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés ügyében. Furcsa, hogy önöket jobban
érdekli dr. Vinnai Győző havi
28 300 forintos költségtérítése,
mint a Sóstónál elpazarolt százmilliók. Önöknek, mint Zuschlag
János volt bajtársainak, semmilyen erkölcsi alapjuk nincs bárkit
kérdőre vonni. Álláspontunkat
többször nyilvánosan ismertettük. Ha a szocialistáknak nincs
rejtegetnivalójuk, először hozzák nyilvánosságra Szokol Tibor
(MSZP) frakcióvezető elszámolásait, hiszen ő közel 1,3 millió
forintot vett fel.”
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