ÉRDEKESSÉGEK ESEMÉNYEK

A DROGHASZNÁLAT VESZÉLYEI
Keddtõl egészen péntekig Közlekedés, Környezet,
Kábítószerek korosztályos veszélyei címmel tartottak
elõadásokat fiataloknak Nyíregyházán. A középiskolásokat Klobusitzky György nyugalmazott egyetemi
mestertanár egy diszkóba invitálta, ahol testközelbõl
ismerhették meg a droghasználat veszélyeit.
Szerzõ: Ferenczik Adrienne
A drogok hatásairól, a kábítószer-használat veszélyeirõl és a diszkóbalesetekrõl tartottak elõadást a fiataloknak
a Nyíregyházi Fõiskolán, csak egy kicsit másképp, mint
ahogyan a diákok megszokták. A Közlekedés, Környezet,

BALESETI MENTÉS

hoz és a fiatal korosztályhoz – mondta dr. Illés László városi rendõrkapitány. – Ez a rendhagyó elõadássorozat beilleszkedik abba a programsorozatba is, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitánysággal
közösen a középiskolások számára szervezünk, ilyen a
DADA vagy az Ellenszer program.

Közös nyílt napot rendezett a Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nyíregyházán. A látványos bemutatókkal tarkított program célja az volt, hogy a lakosság megismerkedjen a rendõrök és a katasztrófavédõk
mindennapi munkájával.

KIEMELT FELADAT A PREVENCIÓ

Volt rendõrkutyás elfogás, mûszaki mentés baleseti helyszínen, intézkedéstaktikai és tûzoltási bemutató is. Farkas
József megyei rendõrfõkapitány elmondta, napjaink hõsei
azok a kollégák, akik a közterületen szolgálnak. Az õ életüket szeretnék bemutatni, és toborozni is a fiatalok körében.
A rendõrök és katasztrófavédõk nyílt napján részt vett dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is. Hangsúlyozta, a mindennapjaink biztonsága érdekében dolgozók munkáját fontos megismerni, hiszen ezt a rendõrség és a tûzoltóság értünk teszi. Ehhez az önkormányzat minden támogatást
megad, az együttmûködés pedig egyre eredményesebb.

Az esemény ünnepélyes megnyitóját a Nyíregyházi Fõiskolán tartották kedden. A rendezvényen dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere azt mondta: a drogprevenció az
önkormányzat számára is kiemelt feladat.
– Idén újjáalakult a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum,
amely a rendõrséggel és az e területen mûködõ szervezetekkel, hatóságokkal közösen dolgozik – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. – De – és ezt tartjuk a legfontosabbnak – szeretnénk az iskolákkal, a diákönkormányzatokkal és a tanulókkal együtt folytatni a munkát.

„KELL A LÁTVÁNY, A SHOW”

Kábítószerek korosztályos veszélyei címû bemutatót a
rendõrség szervezte, az elõadót a Közösségi Rendészet
Projektben részt vevõ rendõr azért hívta meg, hogy felhívja a figyelmet a veszélyekre.
– Ez a programsorozat szerves részét képezi annak a
tavaly indult közösségi rendészeti projektünknek, amelynek az a célja, hogy minél közelebb kerüljünk a lakosság-

– A fiatalok ma okostelefont, iPodot, iPadot, internetet
használnak, az nem megy, hogy az ember leül eléjük és
csak dumál – mondta Klobusitzky György, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyugalmazott mestertanára. – Kell a
látvány, a show, a buli, mert ehhez szoktak hozzá. Ezért
egy diszkóba cseppennek be, ahol sötét van, villognak a
fények, s közben 2000 diaképet látnak, amelyek megmutatják nekik, hogy a droghasználat egy folyamat. A rendhagyó elõadásommal ezt mutatom meg a fiataloknak– tette
hozzá. A Közlekedés, Környezet, Kábítószerek korosztályos veszélyei címû rendhagyó elõadássorozatra négy nap
alatt 3000 diákot vártak.

Csepely Zsigmond, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója kiemelte, parancsnokságaikon lehetõség van az érettségihez szükséges közösségi szolgálat teljesítésére is. Eddig 1500 fiatal jelentkezett hozzájuk, de
szeretnék, ha ez a létszám tovább bõvülne.

JÓ HÍREK AZ ÉLÕVÍZI HORGÁSZOKNAK
Április 14-én elfogadta a parlament
azt a törvénymódosítást, amely szerint
2016 évtõl megszûnik a kereskedelmi
célú halászat Magyarországon.
Fesztóry Sándor, a Magyar Országos
Horgász Szövetség alelnöke, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közhasznú Szövetségének ügyvezetõ igazgatója továbbá érdeklõdésünkre
elmondta, hogy május 5-étõl, az állami
horgászjegy kiadásához szükséges feltételek közül törölték a fogási napló leadását.
A jövõben nemcsak a halgazdálkodási területeken, de a halastavakon is tilos lesz a
halállományban és a környezetben kárt
okozó halfogási módszereket alkalmazni.
A halászati õröknek joguk lesz arra,

hogy elvegyék az állami horgászjegyet, a
turista állami horgászjegyet, illetve az állami halászjegyet azoktól, akik nem jegyzik
be fogásaikat a fogási naplóba. Halvédelmi bírságot szabhatnak ki azokra, akik nem
fogható halat, illetve más hasznos víziállatot fognak ki vagy gyûjtenek be, akik a nem
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen
õshonos halat fognak, illetve akik a pecázás során folyamatosan felügyelet nélkül
hagyják a horgászfelszerelésüket.
– A törvény rendelkezik arról is, hogy
mikor kell figyelmeztetést alkalmazni a bírság helyett. Ezek elsõsorban azokra az esetekre vonatkoznak, amikor a horgász vagy
halász nem viszi magával a szükséges okmányait, de ezeket késõbb bemutatja. További részletek: www.nyiregyhaza.hu.

FÓRUM AZ OROSI KÖRFORGALOMRÓL
Biztonságos gyalogátkelõ és körforgalom
is épül Oroson, a 41-es fõút két csomópontjában. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. és a kivitelezõ Swietelsky Magyarország Kft. ezzel kapcsolatban tart lakossági
fórumot 2015. június 3-án 17.30-tól a
Herman Ottó Tagiskolában, melyre tiszte-

lettel meghívják az érdeklõdõket. A
Swietelsky Magyarország Kft. röviden bemutatja az eddig elvégzett munkálatokat,
valamint a kivitelezés során ütemezett nagyobb léptékû feladatokat. A fórumon lehetõség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó
kérdések, észrevételek megvitatására.

HOVÁ LETT A KÖZEL 300 MILLIÓ?
Múlt heti lapszámunkban részletesen
foglalkoztunk azzal, hogy a Nyíregyháza
Városi Csatornamû Építõ Vízgazdálkodási
Társulat (továbbiakban: Társulat), a szennyvízprogramban az érintett lakosok által befizetett pénzösszeg jelentõs részét, 293
millió forintot nagy kockázatot rejtõ Quaestor és Hungária értékpapírokba (kötvényportfóliókba) fektette. Lapzártánk
után, csütörtökön ülésezik a város képviselõ-testülete, ahol információink szerint
meghallgatják a kialakult helyzet tisztázására felállított vizsgálóbizottság jelentését.

Az üggyel kapcsolatban Mikó Dániel, a Társulat elnöke kereste meg szerkesztõségünket, s elmondta, ugyan sérelmesnek tartja,
hogy õ a sajtóból értesült csak a városi vizsgálóbizottság felállításáról, de üdvözli és támogatja a bizottság munkáját. Furcsállja,
hogy a polgármester a bizottság jelentésének megismerése elõtt már nyilatkozott az
ügyben. Mikó Dániel további kérdéseinktõl elzárkózott, csak a vizsgálóbizottság jelentésének és a közgyûlés állásfoglalásának
megismerése után hajlandó bõvebb nyilatkozatra.
2015. MÁJUS 29.
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