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Még évekig rendőrök maradnak

HÍREK
 Fogadóóra. Dr. Vojnik Mária államtitkár, az 1. sz. választókerület országgyűlési
képviselője pénteken 10–12-ig tart fogadóórát Nyíregyházán, a Bocskai u. 25. sz. alatti képviselői irodában.

■ Eddig 82, a megyében szolgálatot teljesítő rendőr döntött úgy,
nem megy nyugdíjba.

 Lakossági fórum. Kistelekiszőlőben július 7-én 18 órától a Koszorú utca 10. szám
alatti Általános Iskolában lakossági fórumot
tartanak a csapadékcsatornázási tervekkel, a szennyvíz-csatornázási munkák előkészítésével, a beruházás várható beindításával, az általuk érintett területekkel kapcsolatban.

Nyíregyháza (KM) – Amikor az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) rendelete lehetővé tette, hogy havi 50
ezer forintos pluszjuttatással a
rendőröket a nyugállományba
vonulás helyett további szolgálatra ösztönözzék, arról érdeklődtünk a minisztériumban,
megyénket mindez hogyan
érint(het)i.
Draskovics Tibor a rendelet aláírásakor azt mondta: az
országnak az az érdeke, hogy
a közel négyezer rendőr, aki
már nyugdíjba mehetne, inkább
maradjon a testületnél; ezt szolgálja a hosszú, legalább 25 éves
szolgálati viszonnyal rendelkező rendőrök számára megállapított „hűségpénz”. A havi 50 ezer
forintot azok a rendőrök kaphatják meg, akik 25 év szolgálati viszony után vállalják, hogy
további 5 évet, 30 év szolgálati viszony után pedig további 3
évet szolgálnak.
– A rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati időt elismerő támogatásáról szóló IRM-rendeletben szereplő havi 50 ezer forintos pluszjuttatás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hány rendőrt
érint(het)?
– A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei RFK személyi állomá-

 R-GO-koncert. Szombaton 10 órától rendezik meg a 9. Meggyfesztivált Nyírmegygyesen. Kulturális műsorok, ízek utcája,
ügyességi versenyek, dél-amerikai indiánok
és koncertek várják az érdeklődőket. 13
órakor Nótár Mary, majd a Nelson együttes, 20.30 órakor pedig az R-GO ad koncertet a községben.
 Találkozó. Határrendészeti napot és
nyugdíjas-találkozót rendeznek július 4-én
Nyírbátorban, a papok rétjén. A megyei
rendőr-főkapitányság idén már 2. alkalommal szervezi meg a találkozót, ahová életkortól függetlenül színes programokkal várják az érdeklődőket (civileket is).

Szennyvízcsövekre fel!
Nyíregyháza (KM) – Ha nem lesz jogorvoslati igény, a július 3-i eredményhirdetést követő tíz napon belül aláírhatjuk a kivitelezői
szerződést a nyertessel és elkezdődhet a munka – utalt a megyeszékhely nagyszabású, nettó 12,2 milliárd forint összberuházási értékű
szennyvízprogramjának közeli mérföldkövére Mikó Dániel, a „Nyíregyháza Megyei Jogú
Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” nagyprojekt vezetője. Lapunknak elmondta: a csatornahálózat építését érintő hiánypótlások is beérkeztek, a bírálóbizottság csütörtökön ülésezett, s várhatóan július
17-én hirdet eredményt.

■ A civil várostervezők
elképzelései a szakértő
zsűri és a laikusok tetszését is elnyerte.

Csengersima (KM) – A
Csenger Kistérségi Helyi
Vidékfejlesztési Iroda és
a Nagygécért Közhasznú
Egyesület szervezésében
rendezik meg szombaton 11
órától a nagygécért hagyományőrző napot.
A Csengersima külterületén található faluközpont és nemzeti emlékhely ad otthont az egész
napos rendezvénynek. Juhász Ferenc, a Nagygécért
Közhasznú Egyesület elnöke ismerteti a település
történetét. Délután a
református
istentisztelet után esedékes a helységből elszármazottak találkozója.

Elismerések.

nyából 173 rendőr (95 tiszt, 66
fő zászlós és 12 fő tiszthelyettes) rendelkezik a hivatásos állomány tagjainak szolgálati időt
elismerő bruttó 50 ezer forint
összegű támogatásfolyósítási feltételeknek – tájékoztatta lapunkat az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivői irodája.
– Mennyien jelezték nyugállományba vonulási szándékukat?
– Eddig 18 fő hivatásos tölti a
nyugállományba vonulás előtti
felmentési idejét, 26 fő pedig kezdeményezte orvosi felülvizsgálatát (ebből a számból egyelőre
nem tudni, hány fő lesz alkalmatlan és tud nyugállományba vonulni).

Budapest (KM) – Újabb nagy
sikert hozott a szabolcsi megyeszékhely városálmodó csapatának – köztük két v@rosvitázó
taggal – a Mi kis városunk
című televíziós vetélkedősorozat. Mint arról korábban beszámoltunk, a nyíregyházi civilek
alkotta gárda a Báthory-laktanya átalakítási terveivel maga
mögé utasította a szakértőkből álló csapatot. A város(rész)megújító játék utolsó felvonásaként a Brit Nagykövetségen látták vendégül a versenyre benevezett nyolc város együtteseit.
– Itt mindannyian bemutattuk
a meghívott vendégek, érdeklő-

Élelmiszer: közös ügyünk

JOBBIK-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Szaporodnak a problémák

■ AlimenTerra párbeszéde a megyei civil
szervezetek, Leadercsoportok képviselőivel.

Nyíregyháza (KM – P. I.) – A Jobbik
nagyon is valós problémákat vetett fel az
EP-választások alkalmával, és a határozott
válaszunk is megvan ezekre. Az egyik égetően fontos társadalmi probléma a bűnözés. Mi
a csendőrség felállításában látjuk a megoldást.
Az MSZP kísértetiesen hasonló javaslattal állt
elő nemrégiben, igaz, ők települési őrségnek
nevezik a megalakítandó szervezetet – mondta
a Jobbik csütörtöki sajtótájékoztatóján Bodrog
László, a párt kisvárdai elnöke, majd így folytatta: a másik óriási gond a társadalmi reprodukció alakulása. A társadalom egyes csoportjainál az a szokás, hogy a lányok 14–15 évesen
szülik meg első gyermeküket, 30 évesen pedig
már (nagycsaládos) nagymamák, míg mások
előbb anyagi biztonságot igyekeznek teremteni maguknak kemény munkával, és csak 30
éves koruk körül vállalnak egy, maximum két
gyermeket. Ha mindez így marad, idővel olyanok fognak választani és szavazni adóforintjainkról, akik soha nem tettek semmit a közös
kasszába, csupán csak haszonélvezői voltak a
rendszernek.
A sajtótájékoztatón az is elhangzott: Gyüre
András nemzetvédőt, aki Borsiban, a Rákócziévfordulón zászlót bontott, 10 hónap börtönbüntetéssel sújtotta a magyar igazságszolgáltatás, tettéért két évre felfüggesztve.

(Fotó: KM-illusztráció)

– Mennyien maradhatnak a
pályán a juttatásnak köszönhetően?
– Az úgynevezett 50 ezer forint
elismerő támogatásra eddig a
jogosultak közül 82 fő adta le
az igénylést.
– Van-e olyan rendőr, aki a
pluszjuttatás hatására visszavonta nyugdíjazási kérelmét?
– Ilyen rendőrről jelenleg
nincs tudomásunk, de az igényjogosultak az igényüket bármikor beadhatják.
– Igaz az a szakszervezeti
megjegyzés, hogy a pluszjuttatás ellenére is magasabb összegre jön ki a szolgálati nyugdíj,
mint a megemelt fizetés?

– A támogatás kifizetése adóelőleg és járulékok levonásával történik. Folyik egy szakmai egyeztetés arról, hogy ez
milyen járulékokat jelent, és az
összeg beszámít-e a nyugdíjalapba. Ezek tisztázása után és a
konkrét levonások ismeretében lehet tudni, hogy a nettó
összeg mennyivel emeli meg az
adott személy illetményét, és ez
hogyan viszonyul az esetleges
szolgálati nyugdíj lehetőségéhez.
Ismereteink alapján a pluszjuttatással a „fizetés” várhatóan –
különösen az alacsonyabb besorolású tiszthelyettesi állománynál – magasabb lesz a megállapított szolgálati nyugdíjnál.

A legkreatívabb város Nyíregyháza

Emléknap
Nagygécért

Mint minden évben,
idén is a Kodály-iskolában tartotta a
nyíregyházi polgármesteri hivatal a köztisztviselők napi ünnepségét. A rendezvényen a Kiváló köztisztviselői munkáért – Májerszky Béla-díjat Béres
Csabáné, a vagyongazdálkodási iroda
(Fotó: Racskó Tibor)
munkatársa kapta.

Szükség van minden rendőr tudására és tapasztalatára

Tiszadob,
Nyíregyháza
(KM – G. B.) – Az AlimenTerra
nemzetközi szervezet a napokban megyénkben rendezte éves
vezetőségi ülését a megyei Agrárkamara szervezésében. Az AlimenTerra európai szinten képviseli a fenntartható, helyi élelmiszer-láncok kialakulását segítő együttműködéseket a tagországi szervezetei között.

A tiszadobi kétnapos rendezvényen lehetőség volt a szakmai
párbeszédre a szervezet Nyugat-Európából érkező vezetői
és a civil szervezetek, Leadercsoportok képviselői között.
Bemutattak több, az EU által
támogatott hálózatosodást elősegítő, illetve agroturizmus fejlesztését célzó projektet. Elemezték az európai környezetkímélő
gazdálkodási módszereket, így az
Új Magyarország Vidékfejlesztési
Programon belül az agrárkörnyezet-gazdálkodási programot is –
tájékoztatta lapunkat Timándi
Zoltán Robin kamarai titkár.

Az európai környezetkímélő gazdálkodási módszerek is terítékre kerül(Fotó: a szerző)
tek Tiszadobon

dők és a többi város versenyzői A városok versenyének győzteelőtt milyennek képzeltük el a sei megkapták a legkreatívabb
feladatul kapott városrészt. A város címet is, valamint további
titkos voksoláskor a legtöbb sza- ajándékokkal gazdagabban térvazatot kaptuk, ami azt jelen- tek haza. A nyíregyházi sikertette, a mi terveink aratták a csapatot elkísérte Giba Tamás
legnagyobb tetszést. Ez komoly alpolgármester is, aki elmondta:
elismerés, másrészt meglepetés a civil várostervezők elképzelévolt valamennyiünk számára – seit is figyelembe veszik majd a
tudtuk meg Herczku Tündétől. végleges tervek elkészítésekor.

A győztes csapat: Szilágyi György, Cservenák László, Herczku Tünde, D.
(Fotó: külső)
Fazekas Ágnes (a képről hiányzik Fekete Éva)

Rovarkeltető bakhátra is fizetnek

■ Igényelhet támogatást nem termelő
mezőgazdasági beruházásokra is a gazda.

Nyíregyháza (KM) – Idén
először nem termelő mezőgazdasági beruházásokra is lehet
támogatást igényelni. Erre az
Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
teremt lehetőséget.

Tájmegtartás
A kérelmeket június vége
helyett, a rendelet napokban
zajló módosítása következtében idén, kivételesen július 25-ig lehet beadni a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz, méghozzá elektronikus úton, de ebben segítenek a falugazdászok és az
agrárkamarai tanácsadók –
értesült a Kelet-Magyarország.
A támogatás célja, hogy
mind az EMVA agrárkörnyezet-gazdálkodási prog-

ramjában részt vevő, mind
pedig a NATURA 2000 területeken olyan beruházásokat hozzanak létre a földhasználók, amelyek elősegítik a vidéki táj megtartását, biológiai sokféleségét,
hogy ezzel is növekedjen az
érintett területek természeti értéke.

Számlával igazolva
Támogatás kérhető sövény-,
mezővédő erdősáv telepítésére, füves mezsgye létesítésére,
ültetvények sorközgyepesítésére, környezetvédelmi és természetvédelmi gyeptelepítésre, rovarteleltető bakhát létrehozására, természetes alapanyagból kerítés kialakítására, madárvédelmi berendezés
létrehozására.
A beruházások öt (eszközbeszerzésnél három) évig
kötelezően fenntartandók, s
a számlával igazolt kiadásokat a rendeletben meghatározott értékhatárig kiegyenlítik.
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