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Praktikus
lehetőségnek tartom a
Hűségkártyát a
spórolásra.

Egy béranya
szülte meg
a színésznő
második
gyermekét.

LOVÁCSI ALEXANDRA
6. OLDAL

16. OLDAL

MAGYARORSZÁG
FÜGGETLEN NAPILAP

Lezárnák végre a pert
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Újabb fejezethez érkezhet a sokakat érintő,
meglehetősen kacifántos forgatókönyv.

házán, amiben hosszú ideje
nincs előrelépés. Hamarosan
viszont új helyzet állhat elő”
– válaszolta újságírói kérdésre
Kósa Tímea alpolgármester
kedden. A Fővárosi Ítélőtábla
elutasította a nyíregyházi önkormányzat által benyújtott
fellebbezést, ami egy meglehetősen szövevényes folyamat aktuális állomása.

NYÍREGYHÁZA. „Napi rendszerességgel teljesen jogosan
kérdeznek meg az érdekelt
városlakók arról, hogy mikor
valósulhat meg végre az a
szennyvízberuházás Nyíregy-

ESTE

Liszt a magyar
kultúra követe

Januárban két
hét alatt csaknem ötszáz zenész lép fel Európa koncerttermeiben és Liszt-darabokat
adnak elő.
A soros magyar EU-elnökséggel egy időben ünnepelik
Liszt Ferenc születésének
200. évfordulóját, amely a
klasszikus zene kiemelt ünnepe. A hat hónap alatt a
Hungarofest szervezésében
rengeteg kulturális program
lesz itthon és külföldön.
A nemzeti rendezvényszervező társaság mellett a nagykövetségek, magyar intézetek és a Külügyminisztérium
is szervez további programokat. A magyar elnökség célja,
hogy ráirányítsa a tagállamok
figyelmét a kulturális sokszínűségre. Januárban Londonban koncertezett a Budapesti
Fesztiválzenekar, de a brit fővárosban Liszt-hetet is szerveznek a mester emlékére. FH

„Ez egy olyan ördögi kör,
amiben mindenki erőből tett
nem a megoldás felé vezető lépéseket. Mi nem pert akarunk
nyerni, minél hamarabb szeretnénk elkezdeni a beruházást” – jelentette ki dr. Kovács
Ferenc polgármester, majd
hozzátette:
„Célravezetőbb
lenne egy új közbeszerzési
eljárás kiírása. Ehhez az kell,

hogy szűnjön meg a jelenlegi
per, ezért minden érdekelttel
felvettük a kapcsolatot. Ha
sikerrel járunk e téren, a mínusz tartományból feljövünk
a nullára. Akkor pedig az eddigieknél jóval szigorúbb feltételek mellett kiírhatjuk az új
pályázatot. Kedvező esetben
már februárban” – mondta véKM
gezetül a városvezető.

Tűz helyett vízzel bírkóznak a
tűzoltók
FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Homokzsákokból
építettek járdát
NYÍREGYHÁZA. A belvíz hetek
óta okoz problémát Nyíregyházán és környékén. A szivattyúzás és az árokásás sok
helyen eredményre vezetett,
de vannak olyan helyek, ahol
egyedi megoldásokat kell alkalmazni. Az Orosi út védett,
ám a belőle ágazó utak között
van, ami szilárd burkolat hiányában járhatatlan. A Pompás
utca vége sem volt túl pompás, de a nyíregyházi tűzoltók
homokzsákokból kedden délután keskeny járatot raktak,
amin az ott lakók legalább
gyalogosan ki tudnak jutni a
SZON
főútig.

BUDAPEST.

ÁLLAMVIZSGÁZÓK

Tényfeltárás a
bírságok helyett

Az elektronikai
eszközök, a gyermekjátékok,
a közüzemi szolgáltatók és az
utazási irodák kapnak hangsúlyt az idei fogyasztóvédelmi ellenőrzéseken. Ebben az
évben nem a különféle kommandók és a bírságolás kerül
nek fókuszba, hanem tényfeltáró vizsgálatokkal szeretnének eredményeket elérni. FH

BUDAPEST.

Újabb csúcsot
dönt a benzin
és a gázolaj ára

Az utolsó megmérettetés
Kerezsi Nóri és Kerezsi Éva csak névrokonok – egyikük nappali, másikuk esti tagozatos a Nyíregyházi Főiskola gazdasági karán – tegnap
délelőtt mégis egymás után államvizsgáztak.
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Mától ismét
emeli – bruttó 3 és 5 forinttal
– a 95-ös benzin és a gázolaj
literenkénti árát a Mol Nyrt., s
ezzel újabb történelmi csúcsra nőnek az árak hazánkban.
Az emeléssel a benzin átlagára 366-367 forintra, a gázolajé 359 forintra nő. Tavaly januárban a 95-ös átlagára még
csak 317 forint volt, a gázolajé
pedig 297 forint.

NYÍREGYHÁZA.

Teljes útzár Tiszavasvári
és Tiszadob között
A
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
szerdán a déli órákban lezárja a Tiszadob-Tiszavasvári
összekötő utat a 3,45 és a
11,8-as kilométerszelvények
között. Az út lezárását a rendkívül csapadékos téli időjárás
okozta belvíz indokolja.
– A fokozódó belvízhelyzet
miatt a Tiszadob-Tiszavasvári
összekötő úton három helyszínen, a környező szántóföldeknél mélyebben fekvő
szakaszokon víz alá került.
Emiatt a burkolat jelentős
mértékben károsodott, mély
kátyúk képződtek, amelyek
észlelése a víz alatti szakaszokon szinte lehetetlen.
Az esetleges balesetek elkerülése érdekében, illetve a
további burkolatkárok kialakulásának megelőzésére a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
TISZADOB,

TURIZMUS
A kereskedelmi szálláshelyek
vendégforgalma turisztikai régiónként
Budapest−
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A TARTALOMBÓL
Hazai tájon
Megyei tükör
Hűség oldal
Fórum
Gazdaság
Megyénk sportja
Kelet-Magyarország
4401 Nyíregyháza, Postaﬁók 25.

Ász császárszalonna (füstölt, főtt)
Coop csirkefalatkák 1 kg gyf.
Flóra csészés margarin 500 g
Coop kávékrémpor 200 g

www.szon.hu
Telefon: (42) 501-510

205030

Egy
családi házban történt gázrobbanás kedden délután
Tornyospálcán, egy személy
súlyos sérülést szenvedett.
Az elsődleges vizsgálatok
szerint szándékos robbanás
történhetett kedden délután
egy tornyospálcai házban. A
detonáció a Jékei utcai ház
egyik szobáját szétvetette, a
többit a kicsapódó lángok, a
robbanás ereje és korom tette
tönkre.
A házban tartózkodó közép-

TORNYOSPÁLCA.

A ház romjai az udvaron

FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

korú férfit égési sérülésekkel
vitték kórházba a mentők. A
kárhelyre a kisvárdai tűzoltók

(Áraink a készlet erejéig érvényesek!)

Több mint 1700
tonna, azaz csaknem 170 kamion súlyának megfelelő
italos kartondobozt gyűjtött
szelektíven a magyar lakosság
2010-ben – áll az Italoskarton
Környezetvédelmi Egyesülés
keddi közleményében. A dobozok gyűjtésével csaknem 3
ezer fa kivágását sikerült elkerülni.
Az EU-ban átlagosan 35
százalék körüli e csomagolás
begyűjtési aránya, ám ez az
arány Ausztriában 42, Csehországban 30, NémetországFH
ban pedig 65 százalék.

BUDAPEST.

899 Ft/kg
799 Ft
399 Ft (798 Ft/kg)
189 Ft (945 Ft/kg)

Nyíregyházi üzleteink: Alma u., Búza tér, Damjanich u., Dugonics u.,
Ferenc krt., Korányi F. u., Szent I. u., Úttörő u.
Vidéki üzleteink: Balkány, Kálmánháza, Kótaj, Nagycserkesz,
Nyírpazony, Nyírszőlős, Nyírtelek, Szakoly

vonultak ki, majd a rendőrség kezdett vizsgálatot a helyKM
színen.

Fákat mentett a
gyűjtőakció

VIRTUÓZOK JÁTÉKA

ajánlata 2011. január 20–31-éig:

174485

770133

Egy embert súlyos
sérülésekkel vittek el a
mentők.

A Szabolcs-Coop Zrt.
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9., 10.
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az összekötő út lezárása mellett döntött – közölte Pécsi
Norbert Sándor kommunikációs csoportvezető.
A társaság a terelő út jelzéseit Tiszadob és Tiszavasvári
irányából is ki fogja helyezni, illetve a lezárási pontokat
közvetlenül az útcsatlakozások előtt jelöli ki, így biztosított a megfordulás lehetősége is. Az útzár bevezetéséig a
közútkezelő arra kéri az autósokat, hogy ha lehetséges,
ne használják ezt az útszakaszt.
Amennyiben
lehetséges
lesz és ismét biztonságosan lehet közlekedni ezen a
szakaszon, a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. újra megnyitja
majd az utat a gépjármű forgalom előtt. Addig is a cég a
közlekedők türelmét és megKM
értését kéri.

TISZAVASVÁRI.

Szétrobbant a ház fala

Elkezdődött a bérletsorozat
A Filharmónia Kelet-Magyarország bérletsorozat idei első koncertjén a Magyar Virtuózok Kamarazenekar szerzett szép estét
kedden Nyíregyházán.
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR
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