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Dallal segítenek a beteg fiúnak

RÖVIDEN
 Egészségére. Ingyenes szűrővizsgálatok,
egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, korszerű táplálkozással, rákbetegségekkel kapcsolatos tanácsadás, egészséges ételek kóstolója várja azokat, akik ellátogatnak
június 21-én a Boldog Jövő Alapítvány (Nyíregyháza, Csillag u. 12.) Ér egy órát az egészséged? címmel rendezett egészségnapjára.

■ Segélykoncertet szervez a vajai református
énekkar a leukémiás fiú
gyógyulásáért.

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Felvonul a gárda Doboson
Nyíregyháza (KM – P. I.) – A vidék közbiztonságáért elnevezéssel demonstrációra készül
június 18-án 18 órától a Jobbik Magyarországért
Mozgalom Pusztadoboson – jelentette be Bodrog László, a párt kisvárdai szervezetének elnöke, a Nemzeti Őrsereg kommunikációs tisztje. A
békés falubeliekkel szolidaritást vállaló, a rendőrség tekintélyét erősítő, vonulással egybekötött demonstrációt a Nemzeti Őrsereg, a Magyar
Gárda és a Jobbik szervezi, apropóját egy közelmúltban kibontakozott konfliktus adta. – Egyik
bajtársunk csendet és kulturált magatartást
kért a hangosan mulatozó szomszédaitól, de
csak szitkokat és fenyegetést kapott. Mint kiderült, a problémás családdal jó néhány falubélinek is meggyűlt a baja, ezért aláírásgyűjtésbe
kezdtek ellenük. A rendbontók megverték a bajtársunkat, összehívták közeli, s távoli rokonaikat, és gyülekezni kezdtek. A kiérkező rendőrök
a politikai nyomás terhe alatt képtelenek voltak
hatékonyan intézkedni. A demonstrálók célja a
rendteremtés, a béke előmozdítása és az igazságszolgáltatás tekintélyének erősítése – összegezte.
Dr. Gyüre Csaba országos alelnök a Jobbik Európa Parlamentben képviselt politikájáról elmondta: az EP-ben hét ország 25 tagjával
olyan frakció létrehozására törekszik a Jobbik,
mely elutasítja a lisszaboni szerződést és nem
vállal közösséget a Slota-féle párttal sem.

Vaja (KM – Sz. A.) – Felföldi
Dávid súlyos beteg. A 14 éves
fiú édesanyja a kolléganőnk, aki
egyedül neveli leukémiás gyermekét, s aki mindent megtesz,
hogy a gyógyulásához elengedhetetlen körülményeket megteremtse, ám ez nem könnyű feladat.
A nehéz helyzetben azonban
most segítséget kap az édesanya
egy vajai református énekkar
tagjainak személyében. Nagyné
Béres Andrea, a kórus vezető-

A vajai református énekkar tagjai azonnal igent mondtak a kórusvezető ötletére
je lapunkban olvasott Dávidról, s azonnal tudta, hogy segítenie kell.
– Ránéztem a fotójára, és az
én 14 éves fiam jutott az eszembe, s felmerült bennem: vajon én
mihez kezdenénk hasonló helyzetben? Humánus ember vagyok,
érzelmileg megérintett a története, és rájöttem, bár egyedül
nem sokat tehetek, a kórussal
annál többet. A református
énekkar tagjai azonnal igent
mondtak, amikor felvetettem a
segélykoncert ötletét. Egy kon-

Átültetésre várva
Telefonon beszéltünk Dávid
édesanyjával, aki elmondta,
hogy a fiú gyógyulásának
következő fontos állomása
július 7. Ekkor mennek át
ugyanis a miskolci kórházba,
ahol csontvelő-átültetést haj-

Érte szól a dal: Felföldi Dávid

certét, melyen mindenki részt
vehet, aki segíteni szeretne, mi
pedig énekléssel adunk nekik
hálát segítőkészségükért. A
vajai református templomban
június 21-én 15 órától kórusunk
mellett a baktalórántházi református énekkar is fellép, de Nagy
Csaba tárogatóművészt is felkértük, az a napokban dől el, hogy
elfoglaltságai lehetővé teszik-e
a részvételét.
– Az adományt, ami a hangverseny alatt befolyik, a fiú édesanyjának ajánljuk fel, s abban
tanak végre Dávidon. – Egy
idegen donortól kapja a csontvelőt, abban bízunk, hogy az
átültetést a teljes gyógyulás
követi – mondta lapunknak az
édesanya, aki ezúton köszöni
a vajai kórusnak, hogy ismeretlenül is a fia segítségére
sietnek.

A törvény nem véd a szoborlopás ellen
■ Amíg létezik feketegazdaság, az továbbra is
át fogja venni az ismeretlen eredetű fémet.
Nyíregyháza (KM) – Szigorította az országgyűlés a fémkereskedés szabályait, hogy viszszaszorítsa a vezetékek, vasúti
berendezések, trafóházak, postai
kábelek, fémburkolatok lopását.
Néhány intézkedés az új törvényből: érvényes hatósági engedélylyel lehet csak fémmel kereskedni, az átvett áruról szerződést
kell készíteni, az árut a beszállítás utáni hatodik napig tárolnia kell a kereskedőknek, a fémkereskedelmi tevékenység idejére kötelező biztosítékot felajánlania a fémkereskedőnek.
Pámer László, a NyírségMéh Kft. ügyvezetője érti a kormány célját, azonban mégsem

Lassan a befejezéséhez ér az örökös.

földi lakótelep központjának rekonstrukciója. A szakemberek az utolsó simításokat végzik a több mint 100 millió forint(Fotó: Sipeki Péter)
ból felújított téren.

Tanulj velünk!

törvény, távol áll a mindennapi gyakorlattól. Úgy gondolom,
eddig sem a törvényesen működő kereskedésekkel volt a probléma, hanem a feketekereskedelemmel, a feketegazdasággal. Azt
kellene megszüntetni, azt kellene felszámolni, szigorúbban fellépni a feketézők ellen, s akkor
megoldódna a probléma. Például most Szlovákiából hozzák a
rengeteg, veszélyes hulladéknak
számító akkumulátort, de senki sem ellenőrzi őket, a határon
minden gond nélkül áthozhatják a fémet. Szerintem a lehető
legrosszabbkor született ez az új
A bronzszobrok vannak a legna- törvény, hiszen a fémkereskedőgyobb veszélyben (Fotó: KM-archív) ket is sújtja a gazdasági válság.
A fém hat napig való tárolása
ért egyet az új törvény rendel- pénzbe kerül. Ki fogja ezt finanszírozni? Akármilyen törvény is
kezéseivel.
– A fémkereskedői szakma szülessen, ha van feketegazdaság,
véleményét nem kérdezték ki, az továbbra is át fogja venni az
íróasztal mellett született az új ismeretlen eredetű fémet.

Sínen van a sorompóprogram
■ Több szabolcsszatmár-beregi átjárót
is érint az országos korszerűsítési terv.
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Nyíregyháza (KM – L. T. L.)
– Zöld jelzést kapott a tervezet,
így a közlekedési tárca több
mint egymilliárd forintot költhet sorompófejlesztésre. Ezáltal
az ország több mint 50 pontján
válnak biztonságosabbá a vasúti átjárók a közeljövőben.
– A korszerűsítésre szoruló
átjárók kiválasztásánál több
szempontot is figyelembe vettek: például az ott előfordult
balesetek számát és súlyosságát, a közúti és vasúti forgalom
nagyságát, a jelenlegi biztosítóberendezés fajtáját, az útburkolat minőségét, valamint a látási
viszonyokat – közölte Smid Norbert, a MÁV Zrt. területi kommunikációs vezetője.

HIRDETÉSEK

– Az átjárókban történő balesetek túlnyomó többségét az
okozza, hogy az autósok a jól
működő sorompó fényjelző tiltó jelzése ellenére a sínekre hajtanak, az átjárókhoz érve nem
néznek körül. Bízunk abban,
hogy az idén kezdődő program
növeli a közlekedés biztonságát,
kevesebb baleset lesz a vasúti
átjárókban.
Megyénkben a Tuzsér–Záhony szakaszon és Nyírbátorban a már meglévő fénysorompó mellé csapórudat is tesznek.
Aranyosapátiban egy még nem
biztosított útátjáróban (semmilyen jelzőberendezés nincs,
a gépjárművezetőket az előjelző táblák és az andráskereszt figyelmezteti az átjáróra)
fénysorompót alakítanak ki. A
pályázati kiírások folyamatban
vannak, idén kezdődik a tervezés, a fejlesztéseket egy-két éven
belül kell végrehajtani.

(Fotó: amatőr)

bízunk, hogy sikerül ezzel elősegítenünk Dávid gyógyulását. Hiszem, hogy ismeretlenül is képesek leszünk az
összefogásra, s arra, hogy jobbá tegyük e nehéz helyzetben
lévő fiatalember életét – mondta Nagyné Béres Andrea, aki
tiszteleteseknek adta át kórusuk felhívását, s arra kérte
őket, gyülekezetükben hirdessék ki a segélykoncertet, hogy
minél többen vegyenek részt a
Dávid gyógyulását segítő eseményen.

Információk
A koncert ideje: június 21., 15 óra
Helye: vajai református templom
A számlaszám, ahová a Dávid
gyógyulására szánt összeget
elküldhetik: Hajdú Takarékszövetkezet 60600046-11048747

Adományokat a vajai református
lelkészi hivatalban is elhelyezhetnek.

Ezo-fesztivál
Nyíregyháza (KM) – A
hét végén hetedik alkalommal rendezik Nyíregyháza
skanzenjében a Sóstói Öt
Elem Ezoterikus Fesztivált.
A jósok, asztrológusok, természetgyógyászok mellett
olyan különlegességek is
felvonulnak majd, mint
az ayurvédikus gyógyászat
indiai képviselői. Megismerkedhetnek a látogatók
a denevérpad gerincjavító
módszerével. Bemutatkozik
az aurafotózás mellett az
aurasoma. Lesz reformételkóstoló, makrobiotikus táplálkozási tanácsadás, megismerkedhetnek a vércsoport szerinti diétával. Az
ingyenes szűrések szintén várják a látogatókat a
Múzeumfaluban szombaton
és vasárnap 9–18 óráig.

Megvan a brüsszeli pecsét
■ A megyeszékhely
projektje célegyenesbe ért, a kivitelezők
kihirdetésére várnak.
Nyíregyháza (KM) – Mintegy tizennyolc és fél ezer nyíregyházi és város környéki lakos várja, hogy elkezdődjenek a szennyvízprogram kivitelezési munkálatai.
Mikó Dániel, a projekt vezetője arról számolt be, hogy
végre az utolsó „i”-re is felkerült a pont. Június 11-én az
Európai Közösségek Bizottsága jóváhagyta a Kohéziós
Alapból származó pénzügyi
hozzájárulást – számolt be
a projektvezető. Hosszú és
rögös volt az út, hogy eljussunk idáig, de ezzel a határozattal teljessé váltak az úgy-

nevezett Sárga és Piros Könyves Tenderek nyerteseivel történő szerződéskötések feltételei. Ez a brüsszeli döntés is
alátámasztja, hogy a tervezett
beruházás megfelel az uniós
Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) prioritásainak – tette hozzá Mikó
Dániel.

Győztest hirdetnek
Ezzel minden akadály elhárult a kivitelezői tender győzteseinek kihirdetése elől.
A beérkezett pályázatokat
értékelő öttagú Bíráló Bizottság első döntése az új szennyvíztisztító- és a komposztálótelepre már ezen a héten várható, s a tervek szerint július közepére a csatornahálózat kivitelezője is ismerté
válhat.
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