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Korai volt az örömünk,
mikor a minap azt olvastuk a
lapban, hogy január 28-án megkötik Nyíregyházán a szerződést a szennyvíztisztítási
és csatornamű-hálózat építési munkálatairól, s megkezdődik a munka. Mint ismert, a
város EU-s pénzt nyert a beruházásra. Mi lakók már harmadik éve fizetjük a hozzájárulást. Ennek fejében hitegetést
kapunk. A vásárláskor a hitelt
akkor kezdik el fizetni, amikor
megkapjuk az árut. Itt pedig
már 3 éve fizetünk. Kinek jó
ez? A banknak! Gondoljunk
bele, milyen sok pénzbe került
ezidáig a szennyvízszippantás
(havi 6–10 ezer forint), emellé
a havi hozzájárulás 2080 Ft. A
kárunkat annak kellene megtéríteni, aki húzza a munkálatok megkezdését. Vagyis annak
a pályázónak, aki a város vezetésének döntését rendszeresen megfelebbezi. A Közbeszerzési Döntőbizottságnak kellene olyan korrektnek lenni,
hogy elismerjék az illetékesek
döntését, és védjék, képviseljék az érintett lakosság érdekét. Nagyon reméljük, hogy így
lesz és nem húzódik el évvégéig a beruházás kezdete. A
másik bánatunk, hogy a beruházás megvalósulásáig a mi
utcánk (Tujafa) földút, melyre
teljes meggyőződéssel mondhatom, hogy járhatatlan. De az itt
lakóknak addig is közlekedni
kell, míg a közművesítési munkálatok nem folytatódnak. Szeretnénk, ha a kérésünk nem
süket fülekre találna! Ha lehet,
addig is ellenőrizzék folyamatosan és javítsák az utunkat!

A NAP ELŐFIZETŐJE

Villányi Gézáné
Nyíregyháza (KM –
Cs. A.) – Villányi Gézáné
közel húsz éve előfizetője
lapunknak, hűségét nemrégiben a Kelet-Magyarország süteményreceptjeinek gyűjteményével köszönte meg szerkesztőségünk.
– Minden reggel azzal indul a napom,
hogy kiveszem az újságot a postaládából,
és a sport oldalakon kívül mindent elolvasok. Nyugdíjas pedagógusként érdekelnek
a művészettel, oktatással kapcsolatos írások, de kedvenc rovataim közé tartozik az
Olvasóink írták, és mindig megnézem a
gyászjelentéseket is. Az aktuálpolitikát és
a híreket is nyomon követem, valamint a
napilapból értesülök a különböző városi,
megyei rendezvényekről. Két gyermekem
és az unokáim is olvassák a Kelet-Magyarországot, úgy gondolom, fontos, hogy kellőképpen tájékozottak legyenek, manapság
ez elengedhetetlen, ha jó döntéseket szeretnénk hozni az életben – mondta el a 74 éves
Emi néni, aki nagyon várja már a tavaszt,
hogy gondozhassa kertje gyümölcsfáit és
virágait, addig azonban szívesen olvas és
tagja a Vécses Pedagógus Klubnak, színházba, könyvbemutatóra jár.
– Köszönöm a receptkönyvet, biztosan
sokszor fogom használni, mert nagyon szeretek sütni. Leggyakrabban palacsintát
készítek, az unokáim is azt kedvelik a legjobban.

Letarolják a termést
Amióta kivágták Nyíregyházán a Sóstó úti
kórház és a Sóstói-kitérő fáit, a varjak a Szikla
és a Kerék utca közötti területen ezrével dézsmálják a kukoricatermést (az eddigi
károm kb. kettőszázezer forint). Mivel
a varjak védett
madarak, lelövetni őket nem lehet.
Nem tudom, kit terhel a madarak károkozása, mert sajnos a fészkek elpusztultak a fák kivágásakor, s ez által az
itt lévő kertek diófáin kukoricásain, villanyvezetékek drótEnnyi marad
jain telepednek meg.
(Fotó: Pusztai Sándor)
Megriasztásuk esetén szinte betöltik az eget. Sajnos a kései érések, majd az ezt követő nagy viharok és esőzések miatt a kint maradt terményt teljesen elfogyasztják. A jelenlegi nagy hó miatt még kézzel sem lehet letörni a kukoricát. Kérdezem:
kihez lehet fordulni a kárommal kapcsolatban?
Ha parlagon hagyom ezt a területet, akkor a
parlagfű irtásával és annak bírságolásával riogatják az embert. Ha pedig a varjakat próbálom kilövetni, akkor pedig a védettségre hivatkoznak. Milyen megoldás lehetséges? Ha a
fészkelőhelyül szolgáló Sóstói erdőt nem vágták volna ki, akkor ezek a madarak csak átrepültek volna az általam művelt területen, mint
azt régebben is tették. Sajnos a fészkük keresése közben minden, az útvonalukba eső kukoricáson próbálnak megtelepedni, s ahol a termést még nem lehetett begyűjteni, mint írtam,
azt könyörtelenül letarolják.

K. ZOLTÁNNÉ

Közös aggodalom, közös cél
„Beszedik előre” címmel
nemrég egy olvasói levélben, a

Öröm az arcokon

(Fotó: Sipeki Péter)

A hétvégén tartott nyírteleki
Hó ünnepen a hószobrászat és
hóvárépítés mellett nagy sikere volt a lovasszánok versenyének is. Az egylovas szánfogatok
versenyét Szekrényes Tibor, a

kétlovasokét Pampuk János, a
póni egyest ifj. Zsíros József, a
póni kettest Fedor Patrik nyerte. Hószobrászat kategóriánkénti első helyezettei: „Jegesmedve” csapat, a „Diákok az
őskorból” csapat, illetve a „Csipet” csapat. A rendezvényt

nagyon sokan segítették munkájukkal, anyagiakkal. Köszönet elsősorban az elindult versenyzőknek, a szervezőknek és
mindazoknak, akik valamilyen
formában támogatták a nagysikerű programot.

nyíregyházi Szüret utca lakóinak csalódottságáról olvashattunk a Kelet-Magyarország hasábjain. A cikk írója
nehezményezi, hogy a szennyvízberuházásra várók már
évek óta fizetik az érdekeltségi hozzájárulást, és jó ideje hiába várnak a beruházás
megkezdésére. Valamennyien
megértjük a levélíró panaszát,
és a hasonló cipőben járó
városlakók csalódottságát,
mivel a jelenlegi lezáratlan
helyzetnek a program egyetlen érintettje sem örül, sem
lakossági, sem pedig városvezetői oldalról. Ahogyan mondani szokták, a labda jelenleg a jogértelmezők, a Közbeszerzési Döntőbizottság térfelén pattog. A pályázataikat
benyújtó ajánlattevők elsősorban megbízáshoz szeretnének jutni, a pályázatok Bíráló Bizottsága pedig sok szem-

pontot figyelembe véve már
többször is meghozta döntési javaslatát, s igyekezett megindokolni álláspontját. Most
már a jog asztalánál kellene
eldőlnie, kinek is van igaza,
kinek az ajánlata a legelőnyösebb, ill. melyik érvényes. Az
olvasói levél írója egy próbaper lehetőségét is megfontolás
tárgyává tenné. Csakhogy, ez
valószínűleg ugyanúgy nem
eredményezne mást, mint
újabb időveszteséget, hosszan
elhúzódó, további jogi procedúrát, ráadásul kiszámíthatatlan végeredménnyel. A projektgazdák éppen ezért azt az
utat járják, amelyet a legcélravezetőbbnek gondolnak, s
továbbra is kérik a városlakók türelmét, hiszen ez a cél
közös. Húszezer városlakó
jobb életminőségének a megteremtéséért legyen végre a
lehető legteljesebb a város

közműellátottsága. Reméljük, senki sem feltételezi,
hogy a valódi cél az említett
cikk címével sugallt megoldás elérése – beszedni előre a
lakossági önerőt –, holott ez
sem volna törvénytelen eljárás. Mindenki tudja, a lakossági elő-takarékosság elhagyhatatlan feltétele a beruházásnak, s ennek a futamideje 4 év,
aminek a leteltét akár meg is
lehetne várni. A lakók által a
saját számlájukra befizetett
összeg nem kerül és nem is
kerülhet át a városhoz, csak
a beruházás befejezése, illetve a lakás-takarékpénztári
szerződések lejárta után. De a
valódi cél – nem lehet elégszer
hangsúlyozni – a városlakók
érdekeinek az érvényesülése,
s a mihamarabbi felzárkózás
az európai színvonalhoz.

Mindenki nyert

Tisztelt Olvasóink!

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG

MATYASOVSZKI JÓZSEF, PR
ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKÉRTŐ

HÉT VÉGI ESEMÉNYEK

Ezen az oldalon a Kelet-Magyarországhoz érkező olvasói leveleket, fényképeket közöljük. Lehetőségeinkhez mérten
minden olyan írást megjelentetünk,
amelynek tartalma nem ütközik érvényes jogszabályba, valamint nem
sért személyiségi és kisebbségi jogokat, jó ízlést. Ha a levelet részleteiben
találjuk ilyennek, azokat a részleteket kihagyjuk. A levél megjelentetése
azonban nem jelenti azt, hogy szerkesztőségünk bármilyen részletében
egyetértene az abban leírtakkal. Szerkesztőségünk nem késztet levélírásra
és nem szervez levélírókat – csak a
beérkező levelekkel foglalkozunk.
A leveleket az élvezhetőbb olvashatóság érdekében általában rövidítjük,

naz azonos mondandójúakatt
összevonjuk.
Az oldalt
civil vélemények számára
olitikusok leveleit csak
tartjuk fenn, politikusok
tben közöljük, ha szeabban az esetben
ólították meg őke
mély szerint szólították
őket, és
erre kívánnak válaszolni. Ha olvasóink közül valaki nem ért egyet egy itt
megjelent levél tartalmával, természetesen válaszolhat a levélírónak.
Az olvasói oldalon továbbra is csak
a teljes névvel és címmel érkező, telefonszámmal is ellátott, így telefonon
leellenőrizhető, valós feladóval rendelkező leveleket közöljük.

Szombat
BALKÁNY 18.00: Az OMSZ balkányi mentőállomásának jótékonysági bálja, Szabolcs
Vezér Oktatási Központ
ÉRPATAK 18.00: A Hajlika Óvoda jótékonysági bálja
KISVÁRDA 17.00: Mistral-jubileum, városi
sportcsarnok
NYÍREGYHÁZA 19.00: Megyei agrárbál, Hotel Pagony 19.30: Görög katolikus farsangi bál, Bujtosi Szabadidő Csarnok 19.00: Megyei Polgári Jótékonysági
Bál, Krúdy Vigadó
Móricz Zsigmond Színház (Bessenyei
tér 13.), Othello Gyulaházán Bemutató bérlet. Vasárnap: Premier plusz bérlet.
19.00, (42)311-333
Krúdy Art Mozi (Országzászló tér 8. sz.
IV. emelet), Adás Magyar film. – 16.00
– Báthory Cseh–angol film. – 17.30, –
Doctor Parnassus és a képzelt birodalma Amerikai film. – 20.00, (42)506342, (42)408-700

Vasárnap
NYÍREGYHÁZA 9.00: Országos fodrász-,
kozmetikus-, műkörömépítő és műkörömdíszítő, pedikűrösverseny 10.00: Vitéz
László és Dr. Faust – a Burattinó Bábszínház
előadása, Korzó Bevásárlóközpont Rendezvényterme 10.00: Bálint Napi Vigasság,
Városmajori Művelődési Ház
Móricz Zsigmond Színház (Bessenyei tér
13.), Othello Gyulaházán Premier plusz
bérlet. 19.00, (42)311-333
Krúdy Art Mozi (Országzászló tér 8. sz.
IV. emelet), Adás Magyar film. – 16.00
– Báthory Cseh–angol film. – 17.30, –
Doctor Parnassus és a képzelt birodalma Amerikai film. – 20.00, (42)506342, (42)408-700
TUZSÉR 15.00: IX. Fonó-programsorozat,
művelődési ház

http://hirek.szon.hu
A régió és a világ hírei.

Piaci árak a megyéből
Áru
paradicsom
paprika
fokhagyma
retek
uborka
szárazbab
gomba
kiwi
banán
mandarin
alma
sárgarépa
petrezselyem
burgonya
hagyma
mák
dió
karalábé
karfiol
kelkáposzta
káposztaa
méz
tojás
cukkini
körte

SZAJNIK GYÖRGY

Könyvbemutató. A Magyarok

a nagyvilágban című könyvet csütörtökön mutatta be dr. Tanka László, a kötet
(Fotó: Racskó Tibor)
főszerkesztője.

Nyíregyháza
N
800
60–120
50–80
50–200
750
600–800
600–800
300
350
350–400
80–150
150–250
400–600
80–120
120–150
1100
800–1000
100–120
400–450
150–180
150
1000–1300
25–35
–
350–500

Mátészalka
500–600
100
900–1200
200
600
500–600
550–650
300–350
300
250–400
60–100
130–150
400–600
70–100
100–120
–
–
50–150
300–400
200–250
150–200
1400
28–32
–
–

Fehérgyarmat

500–700
100
1200
250
800
–
1000
300–350
520
280
80
200
350
90
100
–
–
80
300–400
200–250
100–150
1300–1400
32
750
450

Vásárosnamény
700
120–140
1200
–
900
650
750
250–350
350
350–450
80
200
600–800
90
120
900
–
180–200
450
200
120–180
–
32
–
400

Újfehértó
500–750
80–140
1300–1400
150–350
650–850
700–1000
750–950
200–300
300–350
200–500
70–100
150–200
650–700
60–100
100–120
800–1000
1000–1100
150–200
350–450
200–250
120–180
1300–1500
30–35
750
550–650

2010. február 11.–17.
VALENTIN NAP

11.00, 13.15, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15

FARKASEMBER

12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

51-ES BOLYGÓ
11.00, 12.45
A DOBOZ
21.00
A HERCEGNŐ
ÉS A BÉKA
11.00, 13.00, 15.00
ALVIN ÉS
A MÓKUSOK 2.
11.15, 13.00, 14.45
AVATAR
11.15, 14.15, 17.15,
20.15
BÁTHORY 16.30
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PREMIER!

CAVETT ROBERT

PREMIER!

Az elvek csak akkor érnek valamit, ha a
gyakorlatban is alkalmazzák őket.

Korai volt
az öröm

778417

”

Szabó Lajos,
nyíregyházi olvasónktól:

DERÜLT ÉGBŐL
SZERELEM
19.00
EGYSZERŰEN
BONYOLULT
17.00
HOVA LETTEK
MORGANÉK?
17.00, 19.00
KILENC
19.15, 21.15
SHERLOCK HOLMES
14.30, 21.00

