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Elismerték a
doktor munkáját

Ivó-napi batyus
bál Kálmánházán

KIÁLLÍTÁS
A VÉGZŐSÖK
MUNKÁIBÓL

NYÍRBÁTOR. A megyei tűzoltónapon más elismerések mellett Pernyák Sándor tű. ezredes a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság és a megyében
lévő Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóságok dolgozói egészségének megóvása érdekében
végzett áldozatos munkája elismeréseként aranyozott Szent
Flórián képnyomatot adományozott dr. Petlyánszki Gábornak, a megyei rendőr-főkapitányság Egészségügyi és
Pszichológiai Osztály osztályvezető főorvosának.

KÁLMÁNHÁZA. A nők hete után
most az erősebb nem képviselői számára rendez programsorozatot a kálmánházi
művelődési ház. Ma 14 órakor
kulturális műsort láthatnak az
érdeklődők a művelődési ház
kistermében, majd 15 órától
a szíjgyártás történetéről lesz
előadás és bemutató. Tréfás,
játékos vetélkedő is lesz a kisteremben 17 órától. Szandi ad
koncertet 19 órától, 20 órakor
zenés-táncos műsor kezdődik,
mely 21 órakor Ivó-napi batyus
bállal folytatódik.

A nyíregyházi Művészeti Középiskola
végzős diákjainak
alkotásaiból nyílt
kiállítás a napokban
a Móricz Zsigmond
Színház galériájában.
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Nyomoznak az ÉVISZ-ben

Bőven akad még tennivaló
– mondják az iskolák

Sikkasztás gyanúja
miatt nyomoz a hatóság az ÉVISZ-ben, az
ügynek egyelőre nincs
gyanúsítottja.

NYÍREGYHÁZA. Kerekasztal-beszélgetést tartott a „Romano
Trajo” Cigány Kulturális és
Közművelődési Egyesület a
Göllesz Viktor speciális szakiskolában. A szakmai párbeszéd
témája a cigány család és az
iskola volt. Erdei Virág egyesületi elnök elmondta: máig
megoszlanak a vélemények a
szülők, a gyerekek és a pedagógusok körében a huszártelepi roma diákok iskolai integrációjának sikerességéről.
– A guszevi iskola bezárásával és a diákok befogadó intézményekben történő elhelyezésével az integráció nem zárult
le, csupán elkezdődött. A befogadó iskolák, a gyermekjóléti központ és a családsegítő
szolgálat képviselői szerdán
nyíltan megosztották egymással tapasztalataikat, s igyekez-

Építőipari és Vízügyi Szakközépiskolában.
A sikkasztás gyanúja miatt
indult nyomozásnak eddig
nincs gyanúsítottja. A szakközépiskolába kiszálló rendőrök
számos dolgozót meghallgattak, és a pénzügyek iránt
érdeklődtek. Varga János, az
ÉVISZ-iskola igazgatója lapunknak az üggyel kapcsolatban elmondta: szerinte pénzügyi visszaélésről szó sincs, a
feljelentés aktualitását a közelgő igazgatóválasztás adja.

Egy feljelentés
nyomán házkutatást tartott
a rendőrség az elmúlt héten
a nyíregyházi Vásárhelyi Pál

NYÍREGYHÁZA.

„

A sikkasztás vádja
rágalom, valaki a
szándékos lejáratásomra
törekszik.

lejár az igazgatói megbízatásom, amit újra megpályáztam. Három esztendő választ
el a nyugdíjas évektől, az
utolsó ciklusra készülök. A
háromfordulós igazgatói pályázat első fordulóján már túl
vagyunk, akkor, április 28-án
a tantestület és minden véleményezési joggal rendelkező
szervezet (nyílt szavazáson)
100 százalékban engem támogatott – meséli lapunknak
Varga János.
– A másik pályázó, Barna
Zoltán jelenleg a Demecseri
Gimnázium, Szakközép-, és
Általános Iskola, Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény,
Óvoda, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Nevelési
Oktatási Centrum igazgató-

Lejár a megbízatás
– Valaki a szándékos lejáratásomra törekszik. Pályafutásom alatt az iskola értékéhez
én mindig csak hozzátettem,
nem pedig elvettem. Az idén

VARGA JÁNOS

helyettese. Az ÉVISZ egy kimagaslóan szép teljesítményt
elért, eredményesen működő, országosan jó hírű, nívós
szakmai képzést folytató középiskola. Minden erőmmel
azon vagyok, hogy ez így is
maradjon – tette hozzá Varga
János.
Véleményezték a pályázatot
Az igazgatói állásra benyújtott
két pályázatot az iskolaszék, a
szülői testület, a DÖK és a nevelőtestület is véleményezte.
Az Előkészítő Bizottság által elkészített nevelőtestületi
álláspontot az iskola honlapján, valamint portálunkon,
a Szabolcs Online-on (www.
szon.hu) tekinthetik meg olvasóink.

tek megoldásokat keresni a
problémákra. Iskolalátogatási
és beilleszkedési gondok, tanulási, s magatartási zavarok,
kudarcok, kiközösítettség –
hogy csak a legjellemzőbbeket
említsük, amit átélnek a roma
fiatalok. Az országos szintű
társadalmi párbeszéd mellett
fontos, hogy helyileg is orvosoljuk ezeket a „sebeket”, a
kultúraazonos pedagógia alkalmazásával, önbizalmat és
önkifejezési lehetőséget nyújtva a roma diákoknak egy-egy
kulturális program segítségével – mondta Erdei Virág.

„

Az integráció
nem
zárult le, csak
elkezdődött.
ERDEI VIRÁG

Huszonöt sikeres ember
Szennyvízprogram: még
egyetlen kötetben
A siker receptje: kimindig nem tiszta a kép
tartás, szorgalom és
szerencse – ez derül ki
a most megjelent
könyvből.

SPORTNAP

sportnapot a
városi stadionban
Nyíregyházán, a
pénteki verse-

Első alkalommal
rendeztek regionális nyugdíjas

NYÍREGYHÁZA. Első könyve, a
23 sikertörténet után újabb
25 sikeres ember portréját
rajzolta meg a nyíregyházi
Pokrovenszki Gergely. Az interjúk többségét ő maga készítette, de segítőtársai is akadtak, többek között lapunk volt
főszerkesztője, Angyal Sándor és a Kelet-Magyarország
szerkesztője, Nyéki Zsolt személyében. A könyvben vállalkozók, művészek, élsportolók mesélnek pályájukról és
a siker titkáról, köztük Antal
Péter, híres műgyűjtő, Bíró
Tamás festőművész, feltaláló
és játékkészítő, Szabó Dénes
Kossuth-díjas karnagy vagy
a robotépítő Szabó Tamás. A
könyvbemutatóra olyan neves vendégek is eljöttek, mint

nyeken több száz
nyugdíjas mérte
össze tudását.
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Fejtsd meg és nyerj!
Közbiztonsági keresztrejtvényünkre általános iskolások megfejtéseit várjuk.

Kedves Gyerekek! Ha helyesen fejtitek meg a rejtvényt,
kiderül a program elnevezése! A vízszintes sorokba kell
beírnotok a meghatározásokat, és a kék oszlop betűit
függőlegesen
összeolvasva
kapjátok meg a program
nevét. Általános iskolások
megfejtéseit várjuk! A helyes
megfejtést beküldők közül
hárman a rendőrség és a Kelet-Magyarország
ajándékcsomagját is megkapják. A
beküldési határidő május 31.,
a cím: Nyíregyháza, Dózsa Gy.
u. 4–6. A borítékra írjátok rá:
Rendőrségi keresztrejtvény.
A nyertesek nevét június 1-jei
számunkban közöljük.

NYÍREGYHÁZA. Új programot
hirdetett a rendőrség, mely az
óvodás korosztály biztonságát
szolgálja. A program részét
képezi a közlekedési szabályok megismertetése, a helyes
közlekedés, a személyiségfejlesztés, szabálykövetés és a
különböző viselkedési modellek, mindez játékos formában.
Rendőr Robi és Rosszcsont
Ricsi bábfigurák segítségével
sajátíthatják el a gyerekek a
program által nyújtott ismereteket.

2010. 05. 20.– 05. 26.
PERZSIA HERCEGE –
AZ IDŐ HOMOKJA
11.00, 13.15, 15.30, 17.45,
20.00, *22.15

EMLÉKEZZ RÁM
15.00, 17.00, 19.00

EXFÉRJ
ÚJRATÖLTVE
18.00
ÍGY NEVELD
A SÁRKÁNYODAT
11.00, 13.00
KÉM
A SZOMSZÉDBAN
12.15, 14.15
ROBIN HOOD
12.00, 14.45, 17.30,
20.30
VASEMBER 2.
12.15, 14.30, 16.45,
19.00, 21.15

KECSKEBŰVÖLŐK
16.15, *22.00

* CSAK SZOMBATON
ÉS VASÁRNAP

TÚL JÓ NŐ
A CSAJOM
11.00, 13.00, 15.00,
17.00, 19.00, 21.00
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A TITÁNOK HARCA
20.00
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BROOKLYN MÉLYÉN
21.00
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A KÉRDÉSEK
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A D.A.D.A. is erre nevel!
Gyalogátkelőhely
Hívatlan vendégektől véd
A rendőr hű társa

90

80

70

60

878320

Mástól „elvesz”
… erősíti a szabályt!
Rendőri felszerelés része
Biztonságra nevelő program

50

A szerző, Pokrovenszki Gergely a
kötettel
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Elfogadhatatlannak
tartja a Közbeszerzési
Döntőbizottság álláspontját Nyíregyháza
polgármestere.

NYÍREGYHÁZA. Elfogadhatatlannak tartja a Közbeszerzési
Döntőbizottság álláspontját
Csabai Lászlóné, Nyíregyháza polgármestere, ami miatt
továbbra sem kezdődhet el a
várva várt szennyvízberuházás, holott uniós pályázaton
13 milliárd forintot nyert rá az
önkormányzat.
„Kockáztattunk, bízva abban, hogy ha sikeres a pályázat, akkor sokaknak lesz
ezáltal nyáron munkalehetőségük. Azonban olyan apróságokat – dátumokat – kifogásolt a döntőbizottság, amik
megdöbbentenek.
Ilyenért
el lehet utasítani egy ekkora
horderejű pályázatot!? Ért-

hető, hogy akik régóta fizetik a részleteket, feszültek.
A szennyvíz elszállítása jelentős költség, ötször annyit
fizetnek, mint a csatornázott
lakásban élők, ezért folyamatban van részükre egy
kompenzációs rendszer kidolgozása, amit a közgyűlési
határozat után leghamarabb
szeptemberben lehet bevezetni”.
Látszatintézkedés lenne
A városvezető a pénteki sajtótájékoztatóján kitért az
önkormányzati
képviselők
létszámának tervezett csökkentésére.
„Ez egy látszatintézkedés
lenne. Sem a tartalmi, sem
a pénzügyi vonzata nem jelentős. A kisebb mértékű
csökkentést elfogadhatónak
tartom, nem vagyok híve a
drasztikus lépésnek” – kommentált Csabai Lászlóné. KM

PIACI ÁRAK A MEGYÉBŐL
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a könyv előszavát író Csisztu
Zsuzsa, Csábi Bettina ökölvívó világbajnok és a Desperado
énekesnője, Gábor Betti.
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Áru
Paradicsom
Paprika
Fokhagyma
Retek
Uborka
Szárazbab
Gomba
Kiwi
Banán
Mandarin
Alma
Sárgarépa
Petrezselyem
Földieper
Burgonya
Hagyma
Mák
Dió
Karalábé
Karfiol
Kelkáposzta
oszta
Káposzta
zta
Méz
Tojás
Cukkini

Nyíregyháza
600–650
60–150
50–80
50–200
200–250
600–800
750–800
300
250–300
350–400
80–250
100–200
400
1000–1200
1
80–150
50–200
1100
800–1000
100–250
400–450
150–180
250–300
1000–1300
1
25–35
500

Mátészalka
500–600
50–100
800–1300
100–150
350
500–800
550–650
300–350
300
–
100–150
150
700–800
1200–2000
80–350
80–230
–
–
100–150
350
200–250
200–300
1400
28–32
–

Fehérgyarmat

750
120
600
150
400
600
800
250
250
300
80
200
400
–
60
120
900
1200
100
500
250
150
1200
32
950

Vásárosnamény
550–650
80–700
1500
150
400–500
600
750–800
250
400
–
120–150
250–300
150–1000
1300
67–300
150–250
–
–
120
450
350
300
–
30
–
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Újfehértó
500–680
120–140
1300–1400
150–400
280–350
800–1000
700–900
300–400
380–450
400–450
110–130
250–300
800–900
1100–1200
120–450
200–250
700–800
1100–1200
100
400–450
280–350
200–250
1300–1500
20–22
750

