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Születésnap:
 Agócs Grétának Tiszalökre! Arany sugarakkal ragyogjon 
rád a nap, bánat felhői pihenni hagyjanak, gyönyörű legyen 
előtted az élet, boldog hetedik születésnapot kívánunk 
néked, azok, akik nagyon szeretnek téged! 20/253-6790
Rácz Andrásnak a Moszkva útra! Nyolcvanadik születésnap-
ján jó egészséget és hosszú, boldog életet kívánunk: Anikó 
és András! 70/778-0861

Névnapmenü:
24. kedd: Emma, Flóra
25. szerda: Katalin, Katinka, Katrin
26. csütörtök: Virág

Jókívánságait születésnap, névnap, évforduló alkal-
mából SMS-ben a 90/612-222-es, emelt díjas (162 

Ft+áfa) telefonszámra küldheti. Amennyiben 13 óráig ezt meg-
teszi, a másnapi Kelet-Magyarországban megjelenik jókívánsá-
ga. A jókívánságot kjk (utána szóköz) betűkkel kell kezdeni.

JÓKÍVÁNSÁGOK

Keressenek 
meg!

Október 12-én a Kelet-Apró 
hirdetőújság jóvoltából elad-
tam egy fiatal házaspárnak 
egy hurkatöltőt. Sajnos, most 
utólag vettem észre, hogy 
egy fontos darabja itt maradt. 
Kérem a házaspárt, a jogos 
tulajdonost – akik megvették 
a gépet – keressenek meg. A 
telefonszámukra nem emlék-
szem, de a beszélgetésünk-
re igen. 

EGY NYÍREGYHÁZI HÖLGY

Negyed-
századosak

A nyíregyházi Alvégesi 
Nyugdíjas Klub a napokban 
tartotta 25 éves jubileumi ün-
nepségét, melyen a meghívott 
vendégek és klubtagok jól érez-
ték magukat. Jámbor István 
beszámolójában köszöntötte az 
alapító tagokat, és mindazokat, 
aki munkájukkal segítették 
a klubot, hogy sikeres legyen. 
Köszönjük támogatóinknak: 
Csabai Lászlónénak, dr. Vinnai 
Győzőnek, Mikó Dánielnek, 
Bohács Józsefnek, hogy anya-
gi segítségükkel lehetővé tet-
ték számunkra a felejthetetlen 
ünnepséget. Természetesen ők 
is köszöntötték az ünneplőket, 
majd műsor, vacsora és tánc 
következett. A talp alá valót 
Bálint Pál szolgáltatta.

JÁRÓ ANTALNÉ, 25 ÉVES KLUBTAG

Odaadóan
Egy sokat betegeskedő 

asszony vagyok. Az elmúlt 
hónapban ötödik alkalommal 
műtöttek meg a fehérgyar-
mati kórház sebészeti osztá-
lyán. Ezúttal szeretnék köszö-

netet mondani az engem ért 
megtisztelő gondoskodásért. 
Elsősorban köszönetemet sze-
retném kifejezni dr. Borbély 
Imre főorvos úrnak, aki min-
dent megtett annak érdeké-
ben, hogy megfelelő gyógyí-
tásban legyen részem. Vala-
mint köszönetemet fejezem 
ki az osztály másik főorvosá-
nak, dr. Keszthelyi Istvánnak 
és Mahmut Eil Ali adjunktus 
úrnak. Ugyancsak köszöne-
temet szeretném kifejezni az 
osztály ápolónőinek, akik oda-
adó gondoskodással, szeretet-
tel ápolják a rájuk bízott bete-
geket. Mindannyiuknak kívá-
nok jó egészséget, sok erőt 

ehhez a szép, de nehéz mun-
kához. 

ÖZV. CSEREPES JÓZSEFNÉ, PANYOLA

Előfizetek, 
amíg bírom

Nem akartam megszüntet-
ni a napilapot, de sajnos ez év 
februárjában tragédia történt 
a családomban. Egyetlen fiam-
nak – aki „csak” 39 éves volt 
– megállt a szíve, itt hagyott: 
örökre. Maga után hagyta még 
a szörnyű fájdalmat, amit érez-
ni fogok, amíg csak élek. Ő 
aznap, még elolvasta a lapot, 
nagyon szerette. Gondoltam, a 

rokkant nyugdíjam nem fog-
ja bírni az előfizetést, hiszen 
egyedül maradtam. Mire a 
rezsit kifizetem, alig marad 
létfenntartásomra. Néha a 
szomszédasszonyom adja át, 
hogy elolvassam, de gondoltam 
pár napja, hogy előfizetek, de 
látom Önök megelőztek. Igen, 
előfizetem, mégis-
csak élni fogok! Tényleg hiány-
zott. És még valamit, egyszer-
kétszer írtam is levelet, ami a 
lapban meg is jelent. És még 
fogok is írni. Nagyon szépen 
köszönöm, ez nekem nagy örö-
met okozott a fájdalmam mel-
lett.

LÁLÓCZKI ILONA, NYÍRBÁTOR

OLVASÓINK ÍRJÁK

Hátrányos hely-
zetű tanulókért

A nyíregyházi Zay Anna 
Gimnázium, Egészségügyi 
Szakközépiskola és Kollégi-
um alapítványi bált rende-
zett november 20-án. A bál a 

Zay Egészségmegőrzési Hét 
zárórendezvénye volt.  A szü-
lők és pedagógusok, össze-
sen 120-an, nagyon jól érezték 
magukat, hiszen egészen haj-
nali háromig ropták a táncot 
az L.K. Beat együttes zenéjére. 
A műsor igen színvonalas volt, 
hiszen szerepelt benne a Nyír-

ség Kamara Táncegyüttes és 
latin-amerikai táncokkal jelen 
volt a Fanat-x is. A bál bevéte-
léből karácsony előtt a hátrá-
nyos helyzetű tanulók kapnak 
pénzadományt, hogy nekik is 
felejthetetlen élmény legyen a 
karácsony.

TÓTH ZSOLT

Siker a kifutón          (Fotó: a szerző) 

A találkozó résztvevői    (Fotó: olvasónktól)

Jó célokat szolgált a bevétel        (Fotó: olvasónktól)

Sisi és Diana kora…
Erzsébet királynő és Diana hercegnő korába 

kalauzolt vissza az a divatverseny, mely nem-
rég zajlott Gödöllőn. A Nyíregyházi Start Szak-
iskola Speciális Szakiskola és Kollégium női 
szabó szakos diákjai: Szabó Tímea és Darmos 
Anett 2./12. A, egy-egy saját tervezésű, és egy-
egy önállóan összeállított öltözetet mutattak 
be. Tanáruk: Koszta Andrea mindkét ruhá-
ját önállóan készítette. Kész vizsgamunkával, 
meglévő tervekkel neveztek Babella Ilona 3./13. 
A., és Gombos Beáta 2./12. A. osztályos tanu-
lók. Az elődöntőből a döntőbe jutott Koszta 
Andrea és Gombos Beáta. Itt alkalmi ruhájá-
val 3. helyezést ért el Koszta Andrea. 2010 ápri-
lisában várható a következő megmérettetés, 
más híres személyiségek, más kor köré szer-
vezve. Nyíregyházi versenyzőink már szövöge-
tik álmaikat, s a terveket, hogy milyen újabb 
ruhakölteményekkel állhatnak a kifutóra.

FULLAJTÁR ANDRÁS

Negyvennyolc év után
Nemrégiben tartotta – 1961 óta először – osz-

tálytalálkozóját a nyíregyházi Kossuth Lajos 
Gimnázium 4/a. osztálya. Közel félévszázad 
elteltével örömteli élményt jelentette, ahogy 
újra megismertük egymást. E sorok írója egy-
kori tanárát vélte osztálytársának, amivel 
nagy derültséget váltott ki a résztvevők köré-
ben. Az osztály létszáma 22 fő volt, akikből saj-
nos 8-an már elhunytak, míg ketten nem tud-
tak eljönni a találkozónkra. Szomorúan vettük 
tudomásul, hogy 8 társunk és tanáraink közül 
sokan eltávoztak. Az elhunytakra az órán egy-
perces néma felállással, míg e lapnak hasábja-
in október 30-án gyászjelentéssel emlékeztünk 
meg. Az osztályfőnöki órát Balatoni István osz-
tályfőnökünk nyitotta meg dr. Szabolcsi Lász-
ló és dr. Szemerszki Miklós tanár urak és a 12 
fős osztály és kedves párjuk jelenlétében. Vala-
mennyien beszámoltunk életünkről, családja-
inkról, sorunk alakulásáról, majd közös fotó-
zások után a Páva étteremben folytattuk egy 
kellemes ebéd elfogyasztását követően késő 
estig találkozónkat. Elhatároztuk, hogy az 
50 éves találkozónkat is megtartjuk 2011-ben, 
amelyet szintén én fogok szervezni. (Ezért 
külön köszönetét fejezte ki az osztály.) Remél-
jük, megérjük.

BUCZKÓ ISTVÁN, SZERVEZŐ OSZTÁLYTÁRS

Szabó Lajos, 
nyíregyházi olvasónktól:

ÜZENET

Minden ember annyit ér, 
mire becsüli magát.

VAJDA JÁNOS

” „

Tisztelt Olvasóink!
Ezen az oldalon a Kelet-Magyaror szág -
hoz érkező olvasói leveleket, fény képe-
ket közöljük. Lehetősége ink hez mérten 
minden olyan írást meg jelentetünk, 
amelynek tartalma nem ütközik érvényes
jog  szabályba, valamint nem sért szemé-
lyiségi és kisebbségi jogokat, jó ízlést. 
Ha a levelet részleteiben találjuk ilyen-
nek, azokat a részleteket kihagyjuk.

A levél megjelentetése azonban 
nem jelenti azt, hogy szerkesztőségünk 
bármilyen részletében egyetértene az
abban le írtakkal. Szerkesztőségünk
nem késztet levélírásra és nem szervez 
levélírókat – csak a beérkező levelekkel 
foglalkozunk.

A leveleket az élvezhetőbb olvasható-
ság érdekében általában rövidítjük, az 
azonos mondandójúakat összevonjuk.

Az oldalt 
civil véle-
m é n y e k 
s z á m á r a 
tartjuk fenn, 
p o l i t i k u -
sok leve-
leit csak abban az esetben kö-
zöljük, ha személy szerint szólították 
meg őket, és erre kívánnak válaszolni.

Ha olvasóink közül valaki nem ért 
egyet egy itt megjelent levél tartalmá-
val, természetesen válaszolhat a levél-
írónak.

Az olvasói oldalon továbbra is csak a 
teljes névvel és címmel érkező, telefon-
számmal is ellátott, így telefonon leel-
lenőrizhető, valós feladóval rendelkező 
leveleket közöljük.

Csodálatos nap
A Jósa András Múzeum 

Baráti Köre október végén 
kirándulást szervezett a gyön-
gyösi Mátra Múzeumban. 
Aznap nyitották meg a láto-
gatók előtt a felújított és új 
épületrésszel bővített nagyon 
szép kiállítóhelyet. Megcso-
dálhattuk a szemet gyönyör-
ködtető nemzetközi ásvány-
gyűjteményt, a gazdag növény 
és állatvilág, lepke és rovar-
gyűjteményt. A nap hátralévő 
részében sétát tettünk Gyön-
gyös belvárosában, kirándul-
tunk Magyarország legmaga-
sabb csúcsára, a Kékestetőre 
és a mátraverebélyi zarán-

doktemplomhoz. Köszönet a 
szervezőknek a csodálatos és 
emlékezetes napért! 

SZOMBATY JÁNOS ÉS NEJE, A BARÁTI KÖR TAGJAI 

Volt mit megnézni           (Fotó: szerző)

HIRDETÉS

Információ: 06-40/424-424

Legyen ismerőse is előfizető! Díjazzuk!
Ön szervez, 
mi jutalmazunk!

A Kelet-Magyarország értéket közvetít és ajándékoz 
nap mint nap. Tájékoztat és szórakoztat, informál és 
meglepi Önt. 

Van olyan rokona, barátja, ismerőse, aki nem tartozik 
előfizetőink népes táborába, és még nem ismeri elő-
fizetőinknek szóló különleges kedvezményeinket?

Ne habozzon, szervezze be ismerősét is előfizetőnek, 
s Ön egy Samsung GTE–1080 típusú mobiltelefonnal 
lehet gazdagabb – amely 500 Ft lebeszélhetőséget 
tartalmaz. Mit kell ehhez tennie? Töltse ki az aláb-
bi szelvényt, s küldje vissza címünkre (Nyíregyháza, 
Dózsa György út 4–6.) vagy hívja az alábbi telefon-
számot!

MEGRENDELŐSZELVÉNY

Régi előfizető neve:  .......................................................

Címe:  ...............................................................................

Ügyfél száma:  .................................................................

Új előfizető neve:  ...........................................................

Címe:  ...............................................................................

Telefonszáma:  ................................................................424

MEGRENDELŐ

zető neve: ...............

 .......................................

gyfél száma: .........................

Új előfizető neve: 
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...................

Címe: .......................................

Telefonszáma: ........................
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Régi előfizet

Címe:

Ügyf

Ú

Az Ön készüléke csak az új ügyféllel való szerződéskötést követően kerül átadásra! Az akció 2009. december 31-ig tart.
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