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Gyomtenger az
„özönvíz” után
A gyümölcsültetvényeket sem kímélte a
szélsőséges időjárás.

UKRÁN–
MAGYAR
ESZMECSERE

rekből álló delegáció látogatott el
hétfőn a megyei
kereskedelmi és
iparkamarához,

Ukrán szakembe-

NYÍREGYHÁZA.
Még
soha
nem esett annyi csapadék
május-június hónapokban –
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében átlagosan 225(!) mm –,
mint az idén. A rengeteg eső
következtében sok a belvizes
terület, a vetések sínylődnek,
a növényvédőszeres kezeléseket vagy az eső mosta le,
vagy el sem tudják végezni.
Több helyen viharos szél, jégeső okozott jelentős kárt a különböző kultúrákban.
– A kelés utáni gyomirtásokat a gazdák nem tudták/tudják elvégezni, mivel
géppel nem lehet a felázott te-

hogy tárgyaljanak a
különböző üzleti lehetőségekről és az
együttműködésről.
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Eső hátráltatta a parlagfű
irtását a kórház területén

„

szolta egy nyíregyházi olvasónk.
– A Jósa András Oktatókórház Sóstói úti telephelyén az
előírásoknak
megfelelően
már megkezdtük a parlagfű
irtását, azonban az utóbbi
időszak esőzései jelentősen
hátráltatták a munkát. Természetesen betegeink érdekében minél hamarabb szeretnénk végezni az irtással és
reméljük, hogy az időjárási
viszonyok ezt lehetővé is teszik számunkra – tudtuk meg
a Jósa András Oktatókórház
illetékesétől.

AZ ELŐFIZETŐ
KÉRDEZ
A KELET VÁLASZOL
– Sajnos rendszeresen járok allergiavizsgálatra Nyíregyházán, a Sóstói úti kórházba. Egy kicsit
meglep, hogy éppen ebben
az intézményben, ahol a vizsgálatokat végzik, a kapubejárattól az épületekig a dudva,
parlagfű fogadja a betegeket.
Nem tudom, kinek a feladata,
de rendbe kellene tenni azt a
részt is, lépni kellene – pana-

NYÍREGYHÁZA.

rületekre rámenni – mondja a
megyei növényegészségügyi
szakhatóság
igazgatója.
Sipos Tibor hozzátette: – A
szántóföldi kultúrák közül a
napraforgó igen heterogén
fejlettségű, a sok eső miatt a
gyomirtószerek is kárt tettek
bennük. Mivel a gombabetegségek korábbi megjelenésére
lehet számítani, javasoljuk
megelőző jelleggel a napraforgó-állomány kezelését. Kukoricában, ahol nem végeztek
kelés előtti kezeléseket nagymértékű gyomosodás tapasztalható.
A kalászosokban a levélbetegségek jelentős károkat
okoztak, melyek a későbbi
termés mennyiségét is befolyásolhatják. A burgonyákon a
folyamatos védekezés hatására is megjelentek a burgonyavész tünetei. A legnagyobb
kárt a dinnyetermesztők
könyvelhetik el, mivel a rendkívül változékony idő miatt
néhol teljesen kipusztultak a
dinnyetövek.
A meggyesekben nagy vesz-

Sínylődnek a
vetések, néhol
teljesen kipusztultak a
dinnyetövek.
SIPOS TIBOR

NYÍREGYHÁZA. A piaccsarnok
átépítése kapcsán a közgyűlésen nem merültek fel új elemek, ami azt jelenti, hogy ha
nem kapott volna politikai felhangot az ügy, már akár egy–
két évvel korábban is megszülethetett volna a döntés, mi
szerint nem szabad pénzt költeni a csarnok felújítására, hanem újat kell építeni – mondta
a testületi ülés kapcsán tartott
sajtótájékoztatón Nagy László
alpolgármester.
– A tervpályázatban törekedni kell arra, hogy minél
több parkoló épüljön, lehetőleg nem a föld alatt és nem is
az emeleten, s fontos, hogy a
csarnok területe ne legyen nagyobb a jelenleginél – mondta. Mikó Dániel tanácsnok a
a szennyvízprojektet érintő

Csütörtökön nincs
ügyfélfogadás

találkozott a napokban a megye
ﬁdeszes országgyűlési képviselőivel a
Krúdy Vigadóban. A
vacsorán a döntéshozók tájékoztatást
kaptak a Kelet-

Magyarország
működéséről és
terveiről. Képünkön Szabó Miklós
ügyvezető-főszerkesztő mutatja be
cégünket.
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

döntésekről elmondta: megvan a djíkompenzáció forrása,
így semmi akadálya annak,
hogy július 1-jétől elinduljon
az a rendszer, ami lehetővé
teszi, hogy azok, akik jogosultak a kedvezményes számlázásra, ugyanazon az áron
vehessék igénybe a szippantási szolgáltatást, mintha már
kiépült volna a csatorna, azaz
279 forint/négyzetméter áron.
A kedvezményezettek listája
a www.nyirszennyviz.hu oldalon érhető el.
Nagy László azt mondta,
korábban nem volt indokolt
bevezetni a díjkompenzációt,
hiszen nem lehetett tudni,
hogy ennyit csúszik a megvalósítás, és mindenkit megnyugtatott: senki sem fizet
felesleges költségeket.

NYÍREGYHÁZA. A hétfői közgyűlésen személyi kérdésekről is döntött a testület. Több
intézményvezető megbízása
is lejárt, a Vikár zeneiskola
igazgatója, Papp Sándorné
pedig maga kérte nyugdíjazását.
A közgyűlés döntése nyomán hat intézményben a korábbi igazgató folytathatja a
munkát: a Bánki Donát Műszaki Középiskolában Benkő
Imre, a Bencs László Szakiskolában Oroszvári István, az
Inczédy György Középiskolában Gazda Sándor, a Wesselényi Miklós Középiskolában Urbánné Papp Mária, a
Vásárhelyi Pál Építőipari és
Környezetvédelmi-Vízügyi
Szakközépiskolában Varga János, a Művészeti Középiskolában pedig dr. Veréb József
maradt az igazgató, a Vikár
Sándor Zeneiskolát pedig Tamás Attila vezeti.
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A lapunkat kiadó
Inform Média Kft.
és a Kelet-Magyarország vezetése

NYÍREGYHÁZA. A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény értelmében július 1-je a
Köztisztviselők Napja, mely
a köztisztviselők számára
munkaszüneti nap. Ezért július elsején a nyíregyházi polgármesteri hivatalban és az
Ügyfélszolgálati Centrumban
az ügyfélfogadás szünetel.
A pénteki munkanapokon
az ügyfelek fogadása a megszokott rendben történik.

sodás megfelelő számú kezelés ellenére is járványszerű méreteket öltött. Vannak
olyan ültetvények, ahol totális a fertőzöttség. Ezeken a
helyeken most már a jövő évi
termés megalapozása miatt
nem szabad a növényvédelmet abbahagyni, tájékoztatta
lapunkat Sipos Tibor.

Régi-új intézményvezetők

Korábban megszülethetett volna ez a döntés

NYÍREGYHÁZA. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földhivatalai július 1-jén a Köztisztviselők Napján zárva lesznek. A
Mátészalka Körzeti Földhivatal július 7-én, szerdán áramszünet miatt zárva lesz – tájékoztatta lapunkat Oros László
hivatalvezető.

A KELETRŐL BESZÉLGETTEK

teséget okoz az érőfélben lévő
termésen besüppedő foltokat,
majd gyors zsugorodást okozó glöosporiumos betegség.
Ellene ilyenkor szinte már
lehetetlen védekezni, viszont
feltétlenül fontos a betakarítás utáni kétszeri kezelés réztartalmú szerrel.
– Almában az almafa-vara-

VÁROSHÁZI SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Zárva lesz a
földhivatal is

ILLUSZTRÁCIÓ: ÉKN-ARCHÍV

Örülni kell az egészséges termésnek
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