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”

Kiss Katalin,
petneházi olvasónktól:

Jeles a
Múzeumfalunak

„

Az a baj a mókuskerékkel, hogyha még egy pillanatra ki is
szállsz belőle, akkor is csak
mókus maradsz.
L. TOMLIN

Nemzetünk kulturális
önazonosságához a sajátos
gasztronómiai élvezetek, a
főzés-sütés tudománya is szervesen hozzátartozik. Nemrégiben a Sóstói Múzeumfalu
adott otthont a Gasztronómiai
Ízek Fesztiváljának, ami osztatlan sikert aratott a résztvevők körében. Mi, városlakók,
méltán lehetünk büszkék a
„múzeumfalunkra”, mely úgy
a rendezés, mint a házigazda
szerepében jelesre vizsgázott.
Nem véletlen, hogy az ország
számos pontjáról idelátogató
barátaink sokasága mondta:
„Jövőre visszajövünk!” Köszönet a szervezőknek, dolgozóknak a csodálatos hét végéért!

A NAP ELŐFIZETŐJE

Dr. Gulyás
István
Nyíregyháza (KM –
P. I.) – A nyíregyházi dr.
Gulyás István 1974-től
előfizetője lapunknak, ekkor költözött szülőfalujából, Szakolyból a megyeszékhelyre. Olvasói hűségét KM Receptkönyvvel
köszönte meg szerkesztőségünk.
– Amint beköltöztem Nyíregyházára a
hetvenes évek közepén, azonnal járatni
kezdtem a megyei napilapot. Ha visszatekintek az elmúlt évtizedekre, azt mondhatom: az újság sok változáson ment keresztül, mára sokkal színesebb, tartalmasabb,
fiatalosabb és objektívebb lett. A helyi és
országos hírek is érdekelnek, kedvencem
a sport, a politika és a praktikus tanácsokat adó írások, mint például a Kert-ésszel
és az Ízvilág cikkei. A feleségem, Zsuzsanna nagyon örült, amikor meghallotta, hogy
ezúttal nekünk ajándékoz receptkönyvet
a Kelet-Magyarország szerkesztősége. A
nejem nyugdíjas pedagógus, igazi konyhatündér, kíváncsian várom, milyen recepteket fog kipróbálni elsőként a gyűjteményből – mesélte előfizetőnk.

Színpadon az örökifjú, dalosajkú asszonyok és Márki Endre harmonikás

Engedjék meg, kedves olvasók, hogy pár mondatban
bemutassam a 25 főt számláló
Nyírbogáti Nyugdíjas Egyesületet! 2001-ben alakultunk, legifjabb tagunk 35, a legidősebb
86 éves. Szép fellépőöltözékben

lépünk színpadra a nagyközség és a környező települések kulturális rendezvényein versekkel, népdalcsokrokkal. Kedvenc nótánk a „Nyírbogát szép helyen van”. Hetente tartunk próbát, munkánk
sok erőt, kitartást kíván
tőlünk. Büszkék vagyunk,
hogy sorainkban tudhatjuk
a nyírbogáti Márki Endrét,

aki sokáig Dunántúlon élt és
zenészként dolgozott. 16 esztendeig muzsikált az érdi Korda György vendéglőben. 2007ben tért vissza szülőfalujába,
azóta harmonikázik nekünk
és közönségünknek. Arra buzdítok mindenkit, egyszer jöjjenek el megnézni a műsorunkat!

Kórház rehabilitációs kezelésein, ahol változatlanul meglepő
a rend, a tisztaság, valamint a
kezelések száma és színvonala.
Ebben az állandóságban további pozitív fordulatot is tapasztaltam, mégpedig azt, hogy
hét végén is igénybe lehet venni a tornatermet, ahol bármikor rendelkezésünkre áll egy
kazettás magnó a tornázáshoz.
Részemről, a betegek többségével ellentétben, éltem ezzel a

lehetőséggel. A kórház összes
dolgozója úgy fogadott, mint
egy családtagot, így szinte észre sem vettem, olyan gyorsan
elrepült a gyógyulásra szánt
három hét. Szeretném megköszönni a gondoskodást és az
odafigyelést a kórház főigazgatójának, dr. Vadász Máriának, a rehabilitációs osztályvezető főorvosnak, dr. Keszthelyi
Istvánnak, valamint dr. Nagy
Lajos főorvos úrnak! Nem sze-

retnék megfeledkezni a többiekről sem, úgy mint: a gyógytornászokról, a főápolóról, a
fizikoterápiás kezelést végzőkről, az ápolókról, a nővérekről, a betegszállítókról, a takarítókról. Mindenkinek köszönettel és hálával tartozom,
akik hozzájárultak az állapotom javulásához. Munkájukhoz erőt, egészséget, sok sikert
és türelmet kívánok!

Nyírbogát szép
Üres az új lakás helyen van
SZABÓ LAJOS,

Lakásunkat és berendezési tárgyainkat ebben az évben
elvesztettük. A lakást ideiglenesen tudtunk bérelni, ami
üres. Az olvasók segítségét
szeretném kérni, ha bárki fel
tud ajánlani számunkra bármilyen bútort vagy háztartási gépet, eszközt, azt szívesen
fogadnánk. Két gyermekünk
van, részükre minden segítség nagyon jól jönne. Előre is
köszönöm.
NÉV ÉS CÍM A SZERKESZTŐSÉGBEN

Gondoskodás
és odafigyelés

JÓKÍVÁNSÁGOK
Születésnap:

Másodszor volt „szerencsém”
részt venni a fehérgyarmati
Szatmár-Beregi Gyógyfürdő és

Hegedüs Albertnek Tiszabecsre! Ötvenedik születésnapja
alkalmából nagyon sok, boldog születésnapot kívánunk, akik
téged nagyon szeretnek: feleséged, fiad, lányod, unokád és
az egész család! 70/424-8760
Pindzsulya Róbertnek Gyürébe! Tizenötödik születésnapod alkalmából sok boldogságot kívánnak: szülei, testvére,
keresztszülei, unokatestvére, nagynénje! 20/530- 4555
26. szombat: Jusztina
27. vasárnap: Adalbert

Édes múltunk és rozsdás jelenünk

Jókívánságait születésnap, névnap, évforduló
alkalmából SMS-ben a 90/612-222-es, emeltdíjas (162 Ft+áfa) telefonszámra küldheti. Amennyiben
13 óráig ezt megteszi, a másnapi Kelet-Magyarországban megjelenik jókívánsága. A jókívánságot kjk (utána
szóköz) betűkkel kell kezdeni.

– Hibás a tankönyv kedves mas volumen, ha elosztjuk húsz
tanárnő! – telefonál be egy alka- tonnás kamionokra. Húszezer
lommal feleségemnek tanévkez- kamion rakományát tette ki egydéskor egy szakmabeli szülő. – kor ez a mennyiség. El lehet képEbbe még tizenkét cukorgyár zelni, mennyi munkát és jövedelszerepel, valójában csak egy met adott ennek a négyszázezer
vegetál a Dunántúlon!
tonna árunak a szállítása, rakNagyon alaposan át kellett írni tározása, vagyis a logisztikai felezt a földrajzkönyvet, kihúzgálva adatok ellátása. A kampány után
belőle az ipar, ezen belül a feldol- a gyárakban a feldolgozó gépsort,
gozóipar színe-javát, amit tönk- szállítószalagot stb. szétszerelték,
retett, bezáratott a konkurencia. felújították, ezrek munkáit bizNemrég még 12 cukorgyár volt az tosítva. Hogy mekkora gyárak
országban, amihez az alapanya- voltak ezek, láttuk Szerencsen,
got a termelő mezőgazdaság adta. ahová egy tizenötezer köbméteBe volt iktatva a vetésforgó, és res melasztartály gyártása miatt
nagyon sok kisebb-nagyobb gaz- hívtak tárgyalni. Ott állt sorba
daság célzottan ehhez vásárolta több ilyen hatalmas tartály is, mi
meg gépparkját. Ősszel hegyek- pedig, bár a környék meghatároben állt egy ilyen kisváros vasút- zó vasipari cége voltunk, ekkora
állomásán is a cukorrépa, mely- munkát nem mertünk elvállalni.
ből elkészült a végtermék: több Azóta törmelékhalommá zúzták
év átlagában mintegy 400 000 ezt a nagy múltú gyárat is, ami
tonna cukor.
a több, mint száz éves múltjával
Jobban érzékelhető ez a hatal- jelképe is volt a magyar cukor-

VÉLEMÉNYEK A SZON-RÓL
TELJES JOGÚ POLGÁRMESTER SZAKOLYBAN
Kíváncsian vártam, hogy ez a hír milyen hamar kerül fel.
Legutóbb, amikor felfüggesztették, akkor nagyon gyorsak
voltak a szerkesztők, de ma is. Így nem lehet Őket elfogultsággal vádolni. Grat! A bíróság hozott egy normális ítéletet: vagyis kimondta, hogy majd jövőre döntenek a választók. Ezt tisztában kellene tartania minden érintett félnek.
Utolsó év választás előtt, szóval, tisztelt képviselők, ideje
FRADISTA86
lenne elkezdeni dolgozni.

KI SEGÍT A KRÍZISBEN?
Igazából az lenne a segítség, ha az állam szigorúan betartatná a törvényeket a bankokkal, mert ők jelenleg azt csiVAK100
nálnak ebben az országban. amit akarnak.

KIIKTATOTT KISHITŰSÉG ÚJFEHÉRTÓN
Most lehet érezni hogy valami elkezdődött a csapattal, ezt
mutatják az eredmények! Úgy érzem, lesz itt még meglepetés!
RECOIN2

ALMA: HÉJÁBAN VAN A VITAMIN

DR. RIZSÁK ILDIKÓ, VEZETŐ

NYAKÓ ANNA, BAKTALÓRÁNTHÁZA

Útba esik Kisiratos?

POSTALÁDÁNKBÓL

Névnapmenü:

(Fotó: Palicz István)

Azt nem értem, hogyha a nagykereskedő 30-at ad kilójáért,
és 250-300-ért árulja, miért nem fognak össze a termelők,
egy teherkocsival beállnának az Örökösföld, a Jósaváros, a
Kossuth tér közepére, és kimérnék 100 forintjával. Rohadjon a drága alma a multiban...
PENGE

Toldy Kálmán
gyártásnak. A tartályok pedig
az összes acélszerkezettel ócskavassá silányulva olasz és más
országok kohóiba végzik. Az ott
készült idomacélokat méregdrágán hozzuk be és vásároljuk meg,
magyar munkaerő foglalkoztatása nélkül.
Ennyi bontás után termelő
beruházásokat kellene már építeni, és hitelek helyett munkából
finanszírozni gazdaságunkat!

A VOKE Vasutas Művelődési
Ház és Könyvtár karitatív akciója során közel ezer darab könyvet gyűjtött össze egy 2000 lakosú romániai magyar községnek,
Kisiratosnak. Az Arad melletti
magyar anyanyelvű településnek
nincs szakképzett könyvtárosa,
így szeretnénk a rendszertelen
könyvhalmaz helyett egy igazi
iskolai és községi könyvtár létrehozásában segédkezni. A könyvek elszállításához szeretnénk
vállalkozók, fuvarozók segítségét kérni, akiknek munkájuk
során útba esik Kisiratos.
MESTER ZOLTÁN, A VOKE VASUTAS
HÁZ ÉS KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA

MŰVELŐDÉSI

TOLDY KÁLMÁN

Piaci árak a megyéből

http://www.szon.hu
További hírek, fotók és videók.

DERÜLT ÉGBŐL FASÍRT
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30
DISTRICT 9
12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15

POKOLBA
TASZÍTVA
17.15, 19.15, 21.15

HAJSZA
A FÖLD ALATT
18.45, 21.00

SZERELEM OLASZ
MÓDRA
17.00, 19.00, 21.00

HARRY POTTER
ÉS A FÉLVÉR
HERCEG
11.45, 14.30

G-FORCE –
RÁGCSÁVÓK
11.00, 13.00, 15.00,
17.00
G.I. JOE: A KOBRA
ÁRNYÉKA
11.15, 13.30, 15.30

Környezet. Az Arany János Gim-

JÉGKORSZAK 3. –
A DINÓK
HAJNALA
11.30, 13.15. 15.00
NÁSZ-AJÁNLAT
17.30, 19.30, 21.30

585797

názium és Általános Iskola tanulói környezetismereti óra keretében tanulmányi látogatást tettek a Nyíregyházi Állat(Fotó: Betóri Józsefné)
parkban.

PREMIER!

PREMIER!

szeptember 24–30.

Áru
Paradicsom
Paprika
Fokhagyma
Retek
Uborka
Szárazbab
Gomba
Zöldbab
Alma
Sárgarépa
Petrezselyem
Őszibarack
Burgonya
Kukorica
Hagyma
yee
Sárgadinnye
Karalábé
Karfiol
Kelkáposzta
Káposzta
Tojás
cukkini
Körte
szilva
Brokkoli

Nyíregyháza
N
100–120
50–400
50–70/db
200–250
150–200
600–800
650–800
350–400
80–150
150–200
500
200–350
60–80
30–50
150–250
–
100–120
200–250
100–150
100–120
25–30
150–200
150–200
80–200
300–400

Mátészalka
150–180
130–200
600
100–120
130–150
500–600
500–600
250–400
40–70
100–120
350
150–200
70–90
–
100–150

Fehérgyarmat

200
120
600
100
150
–
600
300
120
150
400
250
60
40
100
150
80
250
150
70
26
150
350
80
250

60–80
170–220
120–150
90–100
28–32
–
200–250
–
–

Vásárosnamény
150–250
150–300
1000
–
350
600
750
–
150–200
250
500
350
100
40
150
180
120
350
200
100–120
30
250
350
200
–

KELET
C

Y

M

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5

9

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

Újfehértó
50–250
80–250
800
150
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800
750–900
450
100–150
150
600
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50–80
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80–100
250
200
80–100
28–30
250
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120–150
450

