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Csúcstámadásban a benzinárak
A tűzoltódaru fogyasztása például 100 kilométeren 60 liter üzemanyag – nagyon nehéz
spórolni.
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– A 19 gépjárművünk évente 40 ezer liter üzemanyagot
használ el. A két 10 ezer literes üzemanyagkutunkat egy
évben kétszer tankoljuk tele.
A parancsnok példaként említi, hogy a tűzoltódaru fogyasztása 100 kilométeren 60
liter üzemanyag, és többi járművük sem a kisfogyasztású
kategóriába tartozik.

Ismét
csúcsértékek közelében járnak az üzemanyagárak: a mai
hat-hat forintos emelés után a
benzinár két, a gázolaj ára pedig egy forinttal marad el az
idei legmagasabb értéktől. Ez
a drágulás közvetlenül vagy
közvetve mindenkit érint.
– Üzemanyagár-emelés...
Örökzöld téma – sóhajtott nagyot Ferku Zsolt, a Főtaxi vezetője. – A szerdai hat forintos
emelés nem jelenti azt, hogy
automatikusan mi is növeljük a tarifát. Azt azonban látni kell, hogy mi ebből élünk,
ezért valahogyan kompenzálni kell a kieső bevételt. Árat
nem emelünk, de bizonyos lépéseket teszünk. Nem tudunk
karácsonyi akciót indítani,
vagy újabb kedvezményekkel
kedveskedni a többletköltség
miatt. Mást nem tehetünk, alkalmazkodunk a helyzethez.

NYÍREGYHÁZA, CSENGER.

... és suhog
az ostor...

A

Kannákba is tankolnak
A csökkenő árakra várva
elodázták a vásárlást, most
azonban már nem lehet tovább halogatni a beszerzést,
drágábban kell megvenniük
a gázolajat. – A mostani áremelés miatt nem kell más
költségtakarékos intézkedést
hozni – véli Dombrádi László, de régi jól bevált módszer
mindig kéznél van: a tűzoltók
vonuláskor a lehető legrövidebb útnál is rövidebbet keresnek, így spórolva az egyre
dráguló gázolajjal.
– Nálunk az üzemanyag árának emelésétől jóval drasztikusabb a liszt árának változása – kezdte reagálását Lakatos
Tibor, a Vela Kft. ügyvezetője. – Amíg augusztusban 48
forint volt, most 90-nel kell
kalkulálni.
A malmok előrejelzése
alapján körülbelül januártól növekszik a kenyér ára,
ugyanis 60 napos bejelentési
kötelezettség van a multiknál.
Természetesen a nagymértékű benzinár-emelkedést mi
sem tudjuk kigazdálkodni,
de a liszt tarifája esetünkben
aggasztóbb.
Retro-érzése volt kedden
Csengerben a járókelőknek.
A település benzinkútjára
ugyanis kannákat is vittek
magukkal a gépjárművüket
megtankolni
szándékozók
– mint ahogyan egykoron
tettük a szocializmus idején,

Rövidebb utakon
– Nagyon rosszul érint minket
ez a mostani áremelés, igazság szerint arra számítottunk,
hogy lefelé mozognak majd
az árak – ismerte el Dombrádi
László és hozzátette: valamennyi járművünk évente
átlagosan 240 ezer kilométert
fut.
A nyíregyházi tűzoltóság
parancsnoka elmondta, egész
évben folyamatosan figyelemmel kísérik az üzemanyagárak
változását és egyrészt a legalacsonyabb áron próbálják beszerezni a gázolajat, másrészt
törekszenek arra is, hogy az
év végére valamennyi tartalékot képezzenek.

Ami a csövön kifér – egyre többen nézik a kutak ártáblázatát

amikor kiszivárgott az üzemanyagok árának emelkedése.
– Úgy tűnik, a mostani 6
forintos áremelkedés már
soknak bizonyul az emberek, főleg a mezőgazdaságból
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élők számára. Több gazda
műanyag- és fémkannával
érkezett az üzemanyagkútra,
ők főleg gázolajat vettek a
traktorokba – mondja Szabó
Tamás helybeli lakos. – Az
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utóbbi hetek áringadozását
látva már nem bíznak semmilyen kedvező változásban,
ezért úgy gondolják, hogy
megéri nekik, ha 100–200 liter gázolajat vásárolnak, s azt
bespájzolják.
Több ismerősöm évek óta
átjár inkább Romániába tankolni. Számításaik szerint
minden harmadik tankolás ingyen van, vagyis nem
mennek hiába. Én meg úgy
vagyok vele, hogy igyekszem
minél kevesebbet használni
az autót. Ha nagyon muszáj,
a gyerekeket el szoktam vinni
rendezvényekre, de ha rólam
van szó, inkább gyalog vagy
biciklivel megyek, egy kis
mozgás különben sem árt. KM
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A mezőgazdasági termelőknek nagyon sok ez.
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Tárgyat várnak, ünnep
lenne az állatoknak

Szociális munka,
most ünnepibb
környezetben

Januárban bírálják el a
szennyvíz-fellebbezést

„Adj egy tárgyat az állatokért” elnevezéssel akciót indít az Állatbarát
Alapítvány.
Hálásan fogadnak minden
felajánlott, jó állapotban lévő
tárgyat (például dísztárgyakat, könyveket, játékokat,
háztartási eszközöket), amelyekből a nyíregyházi karácsonyi forgatagban vásárt
rendezhetnek.
– A teljes bevételt az Állatotthonban lakó gazdátlan kutyák és macskák élelmezésére, gyógykezelésére fordítjuk
– közölte Pelyvás Csaba, az
Állatotthon vezetője.
– Ezúton is kérjük, hogy aki

MÁTÉSZALKA.
Ünnepséget
rendez ma a Szociális Munka
Napja alkalmából a Mátészalkai Idősekért Közalapítvány
a helyi önkormányzattal karöltve.
A szakmai, ám egyben ünnepi program 14 órakor kezdődik a Művelődési Központ
Szalkay László termében. Dr.
Szászi István alpolgármester köszöntőjét a Képes Géza
Általános Iskola tanulóinak
műsora követi, majd „Építő
veszteségek és az elengedés
lélektana” címmel Szicsek
Margit
tanácsadó,
szakpszichológus, főiskolai doKM
cens tart előadást.

NYÍREGYHÁZA. Jövő év január
12-ére tűzte ki a Fővárosi Ítélőtábla annak a fellebbezésnek az elbírálását, amelyet a
nyíregyházi önkormányzat
nemrégiben nyújtott be.
A Fővárosi Bíróság 2010.
szeptember 28-ai ítéletének
azon rendelkezése ellen fordultak jogorvoslatért, amely
fele részben elutasította korábbi keresetüket. Amennyiben a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon a város keresetének
helyt ad, úgy a 2010. március
29-én kihirdetett negyedik
közbeszerzési eljárást lezáró döntés végeredménye lép
életbe, és a szerződés az ak-

teheti, adományával szépítse
meg az árva kutyák és cicák
karácsonyát.
A felajánlásokat naponta
8–16 óráig várjuk a Csatorna
u. 2. szám alatt található Állatotthonban, december elsejétől pedig a Kossuth téren
felállított „Állatbarát Sátorban” – búzdít mindenkit csatlakozásra Pelyvás Csaba, az
Állatotthon vezetője. KM-LTL

NYÍREGYHÁZA.

ELÉRHETŐSÉG
Bővebb információ kérhető:
Tel.: 42/727-736, 42/726-524,
20/9605-402;
E-mail: allatbarat@allatbarat.com
Honlap: www.allatbarat.com

kor megnevezett nyertessel
rövid időn belül megköthető.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
javaslata alapján úgy döntött,
hogy – megvárva a bírósági eljárás eredményét – módosítja
a pályázati ajánlatok beadási
határidejét. A csatornahálózati munkák első üteméhez az
összes megépítendő szennyvízcsatorna és a hozzájuk
tartozó átemelők értendők,
amelyek megvalósítására az
új ajánlattevők immár 2010.
november 10. helyett 2011.
január 17-éig nyújthatják be
KM
ajánlatukat.

hatvanon túli úr
hajthatatlannak
bizonyult. Hiába
győzködte a
Széna téri benzinkutas, egyszerűen nem
tudta elhitetni vele, hogy
félreinformálták. „Márpedig
a saját fülemmel hallottam,
hogy hatvan forinttal emelik
szerdától a benzin árát” – recsegett a hangja. Sokkolta az
ultradrasztikus feltételezés a
sokat tapasztalt kertésznadrágost, legfőképpen pedig az,
hogy vannak emberek, akik
bármit bevesznek kanyar
nélkül.
Még élénken él benne az
1990-es taxisblokád, amikor
több ezer taxis és fuvarozó
megbénította három napra
Budapestet és az ország több
városát. Katonaidejét töltötte, emiatt nem mozdulhatott
a laktanyából, holott éppen
időszerű lett volna a hazalátogatása.
Húsz esztendeje a blokád
idején csak a tűzoltók, a
mentők és az országnak a
(felszabadításnak indult)
megszállásból búcsút intő
szovjet csapatok közlekedhettek viszonylagosan
zavartalanul.
Attól még, hogy most – na
bumm! – hat forinttal emelkedik a 95-ös benzin és a gázolaj
literenkénti ára, senki sem
szalad a Tiszának, de még
a Tisza-expressznek sem.
Kúszott ettől már magasabbra. Hol van az az idő, amikor
felfestették a 300 forintos
literenkénti ár rémképét?
A múlt ködébe veszett,
miként az a hit, hogy csökken
az adó tartalma. Aki teheti,
bűvészkedik: varázsütésre
átlép a határon, ahol kis időt
és nagy tankot tölt, vagy
éppen a bioetanolt vegyíti
a benzinnel, aztán pedig
gázfröccsöt ad. Nincs az az
áremelés, amihez ne lehetne
hozzászokni. Eleinte még fáj,
aztán idomulunk. S figyelünk
az idomárra...
lada@inform.hu

KELET KVÍZ
Kinek a birtoka volt Paszab 1455ben?
a) a Szakolyi családé
b) a Csoma családé
c) a Bessenyei családé
d) az Ibrányi családé
A helyes választ lapunk mai
számában rejtettük el.

MEGKÉRDEZTÜK: Mit szól az újabb üzemanyagár-emeléshez?

HAJZER GÁBOR: Én
már rég külföldre járok
tankolni.

SÁGI MELINDA: Most is
beigazolódik: sok kicsi
sokra megy!

BOROS ZOLTÁN: Nem
várhatom meg, amíg
lekúszik az ár.
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SZŰCS HELGA:
Olcsón tankolom a
kisfogyasztású autóm.
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Hajzer Gábor legyintett az áremelés hírére. – Rendszeresen külföldön tankolok, így
teljesen hidegen hagy a hazai
áringadozás. A „kiruccanások” elvesznek némi időt és
energiát az életemből, anyagilag azonban jól járok – felelte
a fiatalember. Sági Melinda így
válaszolt: – Két autónk van,
mindkettő keveset fogyaszt.
Sok kicsi sokra megy alapon
egy jelentős áremelés előtt
természetesen „megitatjuk” a
kocsikat. Papp Gergely és szülei is az ésszerűség hívei. – Az
üzemanyagok ára a jövedéki
adó miatt nagyon magas. A
néhány forintos ingadozás
nem sokat nyom a latba. Egyegy áremelés előtt azonban

PAPP GERGELY: Áremelés előtt több pénzért
tankolunk.

LALUSZ LÁSZLÓ: Az
áraktól függetlenül
teletankolom az autóm.
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sokakhoz hasonlóan mi is nagyobb összegben tankolunk a
kúton. Boros Zoltán nem nyúl
pisztolyhoz, ha újabb áremelésről hall. – Sokat járok autóval, gyakran kell tankolnom.
Nem várhatom meg, amíg
pár forinttal lentebb kúszik
az ár. Szűcs Helga felesben
tölti Suzukijába a benzint és
a jóval olcsóbb bioetanolt.
– A kisfogyasztású autóm remekül megbarátkozott az új
„ízzel”, én főképp így takarékoskodom. A tiszalöki Lalusz
László az aktuális benzináraktól függetlenül minden alkalommal teletankolja gépkocsiját. – Legutóbb pénteken
töltöttem csurig a szinte üres
tankot – mondta.

POSZTUMUSZ EMLÉKDÍJ
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Posztumusz emlékdíját Barabás Zoltán adta át a 2007-ben elhunyt legendás
vendéglátós, Gaál Ferenc özvegyének (középen) kedden, a
Hotel Koronában.
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