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ÜZENET

„

Kirilla Ferencné, baktalórántházi olvasónktól:

Tisztelt Nyíregyházi Illetékesek! A szemétszállításhoz
hasonlóan, jó lenne a közelgő
téli időszakban a havas járdák városi szervezésű takarítása és síkosságmentesítése.
Lehet, hogy jelenleg nincs
megfelelő rendelet, de a
probléma azért még létezik.
Nagyon öregszik a város.
Sok az idős, beteg ember,
akik nem képesek elvégezni
ezeket a munkálatokat. És ott
vannak eladhatatlanul távol
lévő ingatlanok tulajdonosai,
akiknek szintén probléma
ez. Azt gondolom, a közterület-felügyelet szigora nem
segít a probléma tényleges
megoldásában. Bizonyára ez
beruházás-igényes tevékenység. De egész nyáron rendszeresen seprik az utcákat a
közmunkások, talán télen is
alkalmazni lehetne őket. Valamilyen megoldást kellene
találni a felvetett probléma
mielőbbi orvoslására!

Van olyan szépség, amely
sokkal vonzóbb tökéletlenségében, mint teljes befejezettségében.
K. F.

Ismerkedés a fákkal
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LEVELEINKBŐL

télyparkjába, ahol a gyerekek
a Szatmár-Beregi Naturapark
dolgozói segítségével madarakat figyelhettek meg. Bebarangoltuk a hatalmas parkot,
rácsodálkoztunk egy-egy fa
szépségére. Elhatároztuk,
tavasszal ismét visszatérünk a
már jól ismert helyre.

Madárﬁgyelés a
csodafák között
Az őszi napsütés kedvezett a
fehérgyarmati Tavasz utcai
óvodásoknak. Kirándulást
szerveztünk a cégénydányádi
Kende család gyönyörű kas-

EGY IDŐS, BETEG ASSZONY

Ha baj van?
Manapság rengeteg ember,
család küzd megélhetési
gondokkal. Mi is ezek közé
tartozunk. Idősek lévén
sokszor próbára tett bennünket a sors. Lányunk eltávolodott tőlünk, mi neveljük az
unokánkat. Ő mára elvégzett
egy számítógépes (informatikus) iskolát, de nem kap
sehol sem állást. Bizony,
nem egyszerű a helyzetünk,
amikor azt halljuk tőle, hogy
neki semmi sem sikerül. Én
is sokat betegeskedem, idős
férjemnek szintén rossz az
egészsége. Nem győzzük a
kiadásokat fizetni. Hitelt is
felvettünk, hogy boldoguljunk valahogy, most ez újabb
plusz terhet jelent. Már az

A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG

Az előadáson főként pedagógusok vettek részt

POSTÁNKBÓL
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Nyíregyházán, a Park Hotelben egy kétnapos szakmai
tréningen. A tréninget Gulyás
József, a Szabolcs-Szatmár
Beregi Megyei Önkormányzat
alelnöke nyitotta meg, ezt
követően neves előadók tartottak felkészítő előadásokat:
Ungur Gheorghe, a Romániai
Emberkereskedelem Elleni
Ügynökség Nagyváradi Regionális Irodájának vezetője,
illetve Nica Sorin, kriminalisztikai szakpszichológus, Olimpia Neagu, a Szatmárnémeti
Emberjogvédő Liga elnöke.

Harc az emberkereskedelem
ellen
Magyarország - Szlovákia
- Románia - Ukrajna ENPI
Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében,
Együtt az emberkereskedelem ellen című pályázaton
belül – a program harmadik
részeként – a Segítő Kéz 2003
Szociális Egyesület szervezésében, mintegy 30-an, főként
pedagógusok vettek részt

A történelmi Magyarország legkeletibb részén lévő 30-as vasúti őrháznál

Szeretetteljes vendéglátás
Szívet melengető érzés,
amikor az ember egy régen
tervezett utazás álmát válthatja valóra. Még nagyobb
öröm számunkra az, hogy az
európai hírű szentegyházi
Gyermekfilharmónikusok,
becenevükön a „Fili” vendégeiként felejthetetlen órákat
tölthettünk el a székelyföldi
Szentegyházasfaluban.
Itt van ugyanis a „Filisek”
főhadiszállása, mely egyben
az ő Múzeum Szállójuk is.
A múzeumnak berendezett
épületben kapott szállást 18
fős csoportunk is. Csodálatos érzés volt végigsétálni a
gyerekek által működtetett
szálláshely folyosóján, ahol

élelmiszerre sem nagyon jut.
Hova menjek, kihez forduljak? Nagyon kellene egy mosógép, és sok más konyhába
való dolog. Kérem, aki tud,
segítsen, vagy ajánljon munkát unokánknak! Telefonszám: 06-70/555-8788.

a székely múlt összegyűjtött ereklyéinek sokaságát
tekinthettük meg. Az elmúlt
évben a Nemzeti Civil Alap
támogatásával indítottuk útjára a „Ciripelő” nevű gyermekprogramunkat. Mostani utazásunk fő célja az a
közös gálaest volt, mely a
„Nyíregyháza-Szentegyháza
Ciripelő” nevet kapta. A gyerekek vers, népmese, népdal
kategóriákban mérték össze
tudásukat. Erdélyből két
iskola képviseletében 19 gyerek, valamint Lövétéről egy
kislány szerepelt. A sóstóhegyi Szabó Lőrinc Tagiskolából, valamint a nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos

VENDÉGSOROK

Angyal
Sándor

Leleplezések

el az ott élő emberekhez, ezért indultak el a
„lakóhelyem” aloldalak, melyeken az olvasók megtalálhatják a saját településükről
szóló híreket. A Szabolcs Online-on jelenleg
21 település aloldala szerepel.

E

A NAGYORRÚ PADLIZSÁN
Bíró Marton, panyolai ﬁatal ember egy „nagyorrú” padlizsánra
ﬁgyelt fel édesanyja munkahelyén.
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Úgy kezdődött, hogy visszalőttek...
rút szintén a németek oldalán
harcoltuk végig mint utolsó
csatlós, és a vereség után örökölhettünk egy lerombolt és
kivérzett országot, amelynek
helyreállítási költségei az új
Magyar Köztársaság nyakába
szakadtak.

FEHÉRGYARMAT. Mindkét háborúnk úgy kezdődött, hogy
visszalőttek, és mindkétszer
a csatlós szerepét kellett
vállalnunk, majd a vesztett
csaták után egyedül marad-va
– még akkor is egymást marcangolva – nyalogatni sebeinket!
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hogy mi volt ’45-ben: felszabadítás, avagy szovjet megszállás?
Szerintem mindkettő! Felszabadítás azoknak, akik a
náci uralom üldözöttei voltak,
baloldaliaknak,
zsidóknak,
cigányoknak, akik egyébként
a koncentrációs táborokban
végezték volna be életüket,
de az ország népének is, akiknek elegük volt már a háborúból. 1956-nál szintén ez a helyzet, megy a vég nélküli vita,
hogy forradalom, ellenforradalom, vagy szabadságharc
volt-e. A közel három évtizedes kutatásom azt bizonyítja,

Gyászos múlt
Ma a társadalmi béke viszszaállításának kiinduló alapja
lehetne a gyászos múltunkkal
való szembesülés után annak
beismerése, hogy elődeink
felelőtlenül sáfárkodtak az
ország népével, vagyonával,
feláldozták őket a nyerészkedésre berendezkedett nagytőke érdekében! Nagyszámú és
kiterjedésű családunkból kb.
10-en estek el a két világháborúban. Dédnagymamám bele
is őrült a kisebb fia, Lajos elvesztésébe, aki a polgári iskolából szökött ki a frontra. Ma
szintén megy az értelmetlen
vita, a szervezett formában
történő történelemhamisítás,

Veszteségek
1918-ban mint az OsztrákMagyar Monarchia szerepeltünk a háborúban a németek oldalán, amit az később
elveszített, emberek milliói
kerültek az elesettek, eltűntek, fogságba esettek, örök
életre nyomorékok listájára!
Messze meghaladta a veszteségünk a többi harcoló fél
veszteségeit! A II. világhábo-
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LEVICZKY MIHÁLY, IGRICE EGY.

Az oldalon a Kelet-Magyarországhoz érkező olvasói leveleket,,
fényképeket közöljük. Lehetőségeinkhez mérten minden
olyan írást megjelentetünk, amelynek tartalma nem
ütközik érvényes jogszabályba, valamint nem sért személyiségi és kisebbségi jogokat, jó ízlést. A levél megjelentetése
azonban nem jelenti azt, hogy szerkesztőségünk bármilyen részletében
észletében egyetértene
eleket közöljük.
az abban leírtakkal. Csak a teljes névvel és címmel érkező leveleket

LAKÓHELYEM – Ön is lehet szerkesztő!

Apáink esetleges
tévedéseiért, még ha jó
szándékkal történt is,
mi, az utódai is felelőséggel tartozunk!

Gimnáziumból 8 gyereket
vittünk e versenyre. Sikeres
szereplésük mellett külön
örömünkre szolgált, hogy
megyénk könyvajándékát
adhattuk át a „Filisek” Magyar Örökség-díjas karnagyának, Haáz Sándor tanár
úrnak. Emellett történelmi
emlékhelyeink felkeresésével igyekeztünk a lehető
legtöbbet látni „Erdélyország” nevezetességeiből. A
felejthetetlen élményeink és
a szeretetteljes vendéglátás
után lelkünkben feltöltődve
úgy köszönhettünk el, hogy
a mielőbbi viszontlátásra
„Fili” és „Erdélyország”!

TISZTELT OLVASÓNK!

SZLOVENSZKI LÁSZLÓNÉ

Bizonyára sokan ismerik és böngészik
lapunk internetes portálját, a Szabolcs
Online-t (www.szon.hu) is. Megyei
hírportálként fontosnak tartjuk, hogy településeinkről minél több információ jusson
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„

S ma megy a
múlt igazolása, fényezése, a felelősség áthárítása minden
vonalon.
E. NAGY ISTVÁN
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hogy mindhárom elem benne
volt! De mindent egybevetve,
a történelmi sarokszámokkal
nem lehet vitatkozni, megtörtént – népünk nagy szomorúságára – későbbi diadalát, szabadságvágyát igazolva!
Társadalmi szerződés
S a múltat nem elfeledni kell,
hanem megismerni, és tanulni a történésekből! Akik szembesültek múltjuk negatív
következményeivel, legyen
bátorságuk bevallani azt, s
megkövetni
nemzetüket!
A forradalmakért mindig a regnáló kormány a felelős, vagy
ezért, vagy azért! Nehéz hagyatékot örököltünk, de a tiszta lelkiismeretünk megőrzése
érdekében feloldjuk a társadalmi feszültséget, és helyre
tesszük a múltat! Ehhez elengedhetetlen minden oldal
részéről a hajlandóság, mert
csak ezután köthetünk új társadalmi szerződést!

Volt, aki a leleplezés
idején maga állt ki a
színre, hogy bevallja,
ő is bűnös, másokat
kényszeríteni kellett
rá, hogy elismerje.

E. NAGY ISTVÁN
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setenként furcsa dolgok színtere ez a mi kis világunk, amelyek történetesen a technika feltételeihez kötődnek. Ilyen volt most a közelmúltban
Londonban. Bombariadót kiáltott az egyik férfi,
amikor észlelve, hogy a féltékeny felesége nyomkövetőt szereltetett sportautója alvázára, hogy mindig
tudja, hol, merre jár imádottja. Amikor meglátta a férfi ezt a
kis piros herkentyűt a kocsi alatt, elkezdett ordibálni, hogy
bombariadó, bombariadó! Mikor kijött a „yard” duplán
nevetségessé vált, hiszen nem csak az derült ki, hogy a
feleség nem engedte felszarvazni magát, hanem az is, hogy
nagyon ijedős az illető, de
bombasztikus sztoriról tudósíthattak a bulvárlapok.
Hát ami azt illeti, nálunk
sem ritkaság ez, csak éppen
fordított alapállásban. Nem is
olyan régen politikus férfiak
drága kocsiján vették észre az
éles szemű rendőrök, hogy a
szolgálati autó alján olyan kis
szerkezet van, ami jelzi, hogy
a közelben sebességbemérő
húzódott meg. Mondani
sem kell, hogy például egy
országgyűlési képviselő körül
milyen hangulat támad, ha rajta kapják ezen a bűncselekményen. Ráadásul az elkövetők, tehát a szolgálati autó
alján használt sebességjelzők általában az olyan képviselők
kocsiján tündököltek, akik egyszerre voltak képviselők s
polgármesterek. Azt pedig minden józanul gondolkodó ember belátja, hogy bizony, nem egy álomüdülés napokon át
távol lenni a családtól, és ezért voltak, akik naponta hazajártak több száz kilométerre is. Volt, aki a leleplezés idején
maga állt ki a színre, hogy bevallja, ő is bűnös és hajlandó
megfizetni a büntetést, de volt, akit kényszeríteni kellett rá,
hogy elismerje: az autópályán 200-as sebességgel taposott.
Gyanítom, hogy emiatt is született az összeférhetetlenség törvény a képviselők és a polgármesterek között,
vagyis a jövőben polgármester nem lehet országgyűlési
képviselő és fordítva. Ugye milyen kicsi ez a mi világunk?
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