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LXVII. ÉVFOLYAM, 121. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 72 FT

Nagy kérdés, hogy
van-e bennük
hajlandóság a
változtatásra.

Szoﬁlkánics
Anna szerint
teret kell
adni a
zenének.

HURJA GRÉTA
3. OLDAL

14. OLDAL

MAGYARORSZÁG
FÜGGETLEN NAPILAP

Döntöttek a
kettős állampolgárságról

CSÜTÖRTÖK
2010. MÁJUS 27.
Délelőtt felhős,
napos időszakok
váltják egymást,
délután záporok.

23°C
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Elfogadta az Országgyűlés szerdán a magyar állampolgárságról
szóló törvényt módosító javaslatot.

NYÍREGYHÁZA. Tény, hogy a
kereskedelemben a munkavállalók 80 százaléka nő.
Valakinek eszébe jutott már,
hogy vajon ki felügyeli ezeknek az anyáknak a gyermekeit addig, amíg ők vasárnap
dolgoznak? – tette fel a kérdést egy tegnapi nyíregyházi
értekezleten Buday Pálné, a
Kereskedelmi Alkalmazottak
Szakszervezetének alelnöke.
Úgy véli, a multinacionális
cégek tették természetessé a
vasárnapi vásárlást a konkurenciaharc kényszere miatt.
Szerinte ha vasárnap zárva lennének az üzletek, nem
lenne kevesebb a bevétel,
egyszerűen csak átrendeződnének a viszonyok, a vasárnapi forgalom a hét többi napján
oszlana el./11.

sérti Magyarország köz- és
nemzetbiztonságát. Az Orbán
Viktor, Semjén Zsolt, Kövér
László és Németh Zsolt által
jegyzett javaslat értelmében a
jogszabályt 2011. január 1-jétől
kell alkalmazni.
Válaszul tegnap Szlovákia
is módosította állampolgársági törvényét. Ennek lényege,
hogyha ezentúl egy szlovák
állampolgár önkéntesen felveszi egy másik ország állampolgárságát, elveszíti a szlovákot, emellett nem tölthet be
bizonyos munkaköröket sem.
A 150 tagú testületben a 115
jelen lévő képviselő közül 90
támogatta a módosítást, heten ellene szavaztak, 17-en
tartózkodtak, míg egy képviMTI
selő nem szavazott./2.

Az Országgyűlés 344 igen, 3 nem
szavazat és 5 tartózkodás mellett döntött úgy, hogy lehetővé teszi a határon túli magyarok egyszerűbb honosítását.
A módosítás értelmében kedvezményesen honosítható az
a nem magyar állampolgár,
akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti magyarországi származását, és magyarnyelv-tudását
igazolja, továbbá büntetlen
előéletű, és honosítása nem

BUDAPEST, POZSONY.

NŐSZIROM

Vásárnap marad-e
a vasárnap?

KALANDRA FEL!

Alulmaradtak
a kupadöntőben

Visszavezetnék a munka
világába a hajléktalanokat

Több mint 140 fajta virágzó
szakállas nőszirom látható
még a héten a nyíregyházi
Tuzson János Botanikus Kertben.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER

NYÍREGYHÁZA. A Periféria Egyesület kezdetben az utcákon
élőket segítette, négy éve a
lakhatás megvalósításában is
közreműködnek, s ez most
kiegészül azzal, hogy a munka
világába is visszavezetik őket.
A Főbejárat programba júniusban 15 főt választanak ki
Nyíregyházán az utcán élők

Sokan akadtak
fenn a közbiztonsági hálón
A Közbiztonsági háló programban az elmúlt
héten részt vevő szabolcsi
rendőrök 416 személyt igazoltattak. Az intézkedések során
hat körözött, és két lopáson
tetten ért személyt fogtak el.
Ittassági ellenőrzést 193 esetben végeztek a megye területén, három gépkocsivezető
bizonyult ittasnak, ellenük
eljárás indult. A háló keretében a sebességmérő készülékek is szolgálatban voltak, és
64 gépkocsivezetőt mértek
be megyénk útjain gyorshajtás miatt. Különböző, de elsősorban közlekedési szabályok
megsértése miatt 65 személylyel szemben szabtak ki helyszíni bírságot, összesen 258
ezer forint értékben.

NYÍREGYHÁZA.

közül. A képzési programba
öten kerülnek, ők részt vesznek egy 8 hónapig tartó tanfolyamon, mely alatt OKJ-s
tanúsítványt szerezhetnek 3
szakmában. A legtöbben még a
szocializmus idején szereztek
szakmunkásbizonyítványt,
ezért szívesen tanulnának új
szakmát./3.

Egyre többen fedezik fel a sóstói kalandparkot, ahol gyerekek és felnőttek izgalmas perceket tölthetnek el ég és föld között FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Évek óta fizetnek a semmiért
A szennyvíz-beruházási
munkálatok megvalósulásáig kárpótolnák
az érintett lakosságot.

mányzat. Mikó Dániel elnök
a Nyíregyháza Városi Csatornamű Építő Vízgazdálkodási
Társulat tegnap esti társulati
küldöttgyűlésén elmondta: –
Bíztunk benne, hogy sikeres
lesz a pályázat.

NYÍREGYHÁZA. A szennyvízberuházási program hosszú
ideje csak tolódik. Az érintett
városlakók, akik már évek óta
fizetik a hozzájárulást, érthető módon nagyon várják a
beruházás mihamarabbi elindítását, és gyors befejezését.
A Közbeszerzési Döntőbizottság álláspontja miatt
továbbra sem kezdődhet el
a várva várt munka, holott
uniós pályázaton 13 milliárd
forintot nyert rá az önkor-

HITELÁLLOMÁNY

A háztartások tartozásai

Apróságokon akadtak fenn
Ehhez képest a döntéshozók
olyan apróságokon akadtak
fent, mint például az, hogy
egy-egy piros betűs, munkaszüneti napot is aktív munkanapként vettek számba az
ütemtervben. Ilyen és ehhez
hasonló „nyomós okok” miatt utasították el a pályázatot.
Érthető, hogy akik régóta fi-

A Nyírbátor a
Pálhalmával játszotta a Sport
M Kupa döntőjét tegnap. A
Pálhalma az első félidőben
Kóczián találataival kétgólos
vezetésre tett szert. A második félidőben Pálvölgyi Balázs
szó szerint mindent bevetett
az egyenlítésért, ám ő járt
pórul: előbb tizenhatoson belüli műesésért, majd egy kapufára kezezett labdáért kapott sárga lapot – utóbbi után
értelemszerűen pirosat is.
A tíz emberre fogyatkozott
bátoriaknak a hajrában már
nem volt esélyük, így balul
sült el a Balaskóék elleni csata,
ám az egész éves kupamenetelésre nem lehet panasz./9.

BUDAPEST.

zetik a részleteket, ingerültek
és elégedetlenek. A szennyvíz
szippantós kocsis elszállíttatásáért például hatszor annyit fizetnek ezek az emberek, mint
a csatornázott lakásban élők,
s joggal emelik fel hangjukat
az utak állapota miatt is.
Kompenzációs
rendszert
dolgoztunk ki részükre, melynek lényege, hogy a kedvezményezettek ugyanannyit fizessenek a szennyvízszállításért, mint a csatornázott lakásban élők. Ha június 28-án
elfogadja a javaslatot a közgyűlés, júliustól életbe léphet a döntés – mondta Mikó
Dániel.

Farkas Bertalan emléktúra: nem megy simán
Feltartóztatták a mezőny egyik autóját az
ukrán–orosz határon,
mert egyikőjüknél tőrt
találtak.
NYÍREGYHÁZA. Mint ahogy arról

beszámoltunk, több autóval
hétfőn indult el a kazahsztáni
Bajkonurba az az emléktúra,
mely Farkas Bertalan startjának 30. évfordulójára emlékezik. A túra résztvevőit az ukrán–orosz határon tartóztatták
fel tegnap. Az ukrán határőrök
négy embert tartottak vissza a
27 fős autós túracsoport tagjai

közül – mondta a Független
Hírügynökségnek
Tempfli
László szervező. Az ukrán oldalon az egyik terepralis csomagjában egy sorszámozott,
Kalasnyikov
gépfegyverhez
tartozó tőrt találtak az ukrán
határőrök, a késen vérnyomok voltak. A kocsiban ülő
négy embert – köztük Ganxsta
Zolee-t – a határállomáson tartották a határőrök, a többieket
elküldték. Tempfli László azt
mondta, a tőrt egy halászat
alkalmával találta a gazdája
és halpucoláshoz szokta használni, ezért vannak rajta vérnyomok.

(folyó áron, milliárd forint)
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Portálunk munkatársa
az év diák újságírója!
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NYÍREGYHÁZA. Május 14-én
rendezték meg Budapesten
az Országos Ifjúsági Sajtófesztivált, a legjobbaknak járó díjakat a Millenáris Fogadóban
adták át.
A Diák Újságírók Egyesülete minden évben kiírja az
Országos Diákmédia Pályázatot hét kategóriában. Az év
diák újságírója az idén Sándor
Alexandra, a Nyíregyházi Főiskola harmadéves kommunikáció és médiatudomány
szakos hallgatója, internetes

2009. március 31. 2010. március 31.
hitelintézetek ingatlanhitele
hitelintézetek fogyasztási és egyéb hitele
egyéb hitel
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portálunk, a Szabolcs Online
segédszerkesztője lett.
A siker nem előzmények
nélküli, hiszen az utóbbi két
és fél évben az Alkalmazott
Kommunikáció Intézet hallgatói közül többen is országos díjat kaptak. 2008-ban
ifjúsági Pulitzer-díjjal tüntették ki Nagy Zsófiát, különdíjjal Matey Istvánt – ő szintén
a SZON munkatársa. 2009ben ifjúsági Pulitzer-díjas lett
Horváth Borbála, különdíjban
részesült Nagy Zsófia.
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MEGATÁNCJÁTÉK
A Krea-Team
Művészeti Projekt
keretében egy
300 résztvevős
megatáncjátékot
mutattak be tegnap este a Bujtosi
Szabadidő Csarnokban a Művészeti
Középiskola és a
Vásárhelyi László
Művészeti iskola
növendékei.
FOTÓ: SIPEKI PÉTER
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