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MAGYARORSZÁG

Félezer ﬁatal zarándokol
gyalogosan Máriapócsra
Augusztus 7–12.
között 9. alkalommal gyűlnek
össze középiskolás és egyetemista fiatalok, hogy egy héten
keresztül együtt és egymással
zarándokoljanak el Magyarország nemzeti kegyhelyére.
Idén a mintegy 130 kilométeres távnak Kölcséről vágnak
neki, hogy Szatmárcsekét,
Túristvándit, Fehérgyarmatot, Nagydobost, Mátészal-

Állatira tele van az otthon

kát és Nyírbátort érintve érkezzenek meg Máriapócsra.
Lelki gyakorlatok, táncház és
strandolás teszi színesebbé a
közös együttlétet, valamint
Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyéspüspök, Levente Péter,
Döbrentey Ildikó és Pregitzer
Fruzsina színművészek is
meglátogatják a IX. Ifjúsági
Gyalogos Zarándoklat résztKM
vevőit.

MÁRIAPÓCS.

AZ ELŐFIZETŐ
KÉRDEZ
A KELET VÁLASZOL
Az Állatbarát Alapítvány Állatotthona képtelen befogadni újabb
kóbor négylábúakat.
NYÍRTURA, NYÍREGYHÁZA. Elszomorító képet írt le nyírturai olvasónk, Képíró István:
lakhelyén, a Szabadság utcán
egy közeli ház gazdája kórházba került, a kutyája pedig
az utcán kóborol napok óta.
Ő eteti, de befogadni nem
tudja. Jelezte a helyzetet a
polgármesternek, aki az Állatbarát Alapítványhoz küldte,
azonban ott telt házra hivatkozva nem szolgáltak neki jó
hírrel.

A szeretetteljes gondoskodásért hálásak a négylábúak

A türelem helyet teremt
– Igaz, hogy jelenleg is folyamatosan telt házzal üzemelünk. Nálunk nincsen altatás,
csak az örökbefogadásokból
szabadul fel helyünk. Megértjük a bejelentő problémáját is,
csak sajnos, minket nem ért
meg senki – tárta szét a karját
Dankó Dóra, az Állatotthon
vezetője.
– A kutyáknak sem az a
legjobb, hogy összezsúfoljuk
őket, mivel az Állatotthonnak

BARCIKAI LÁNY LETT „BORBÁNYA SZÉPE”
A kazincbarcikai Török Daniella fejére került a korona a Borbányai
Baráti Kör hétvégi Anna-bálján. A bálkirály, Szőke József Bence
örömmel üdvözölte két udvarhölgyét (Botos Anita és Viskóczki
Viktória) és a különdíjas Katona Máriát is.
FOTÓ: PALICZ ISTVÁN
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Idén is magával ragadó
lesz a Bogáti Forgatag
Augusztus 12-én és
13-án immár hetedik alkalommal rendezik meg a Bogáti Forgatagot a községháza udvarán.
Pénteken 15 órától pókerparty,
19 órától ingyenes színházi előadás („Kárpátok őrei” – énekes
koncert) várja az érdeklődőket,
amit szombaton egész napos
programcsokor követ: tuning
találkozó, lovas íjász bemutató, festmény kiállítás, kulturális műsor, divatbemutató, operett előadás Kovács Viktóriával
és Balczó Péterrel.
Az ünnepi műsor szombaton 18 órakor kezdődik,

Igyekszünk
minél
több állatot
megmenteni.

20.30-tól a Kormorán együttes ad koncertet.
– Az önkormányzat költségvetése szűkös, de fontos,
hogy legyenek olyan ünnepek az életünkben, amelyeket
sajátunknak érezhetünk, ahol
otthon érezzük magunkat,
ahol a helyi és környékbeli
lakosok kikapcsolódhatnak
családjaikkal,
barátaikkal.
Sokaknak évek óta a Bogáti
Forgatag jelenti az egyetlen
felüdülést. A helyi lakosokat
idén is vendégül látjuk egy
gulyásebédre – mondta dr. Simon Miklós polgármester. KM

NYÍRBOGÁT.

DANKÓ DÓRA

A napokban
számoltunk be arról az eseményről, mely szerint látványos előrelépés történt a
megyeszékhely legnagyobb
környezetvédelmi beruházásában. Ez a Nyírség Konzorcium nevéhez fűződik.
Lapunk 2011. július 22ei számában „Lerakták a
szennyvízkezelő alapkövét”
címmel megjelent cikkünk
az alapkőletétel ünnepélyes
pillanataiban megszólaló személyek között a kivitelező cég
vezetőjeként említette meg

Vári Dóra Fehérgyarmaton született
2010. október 5-én.
Édesanyja: Major
Zsuzsa, édesapja: Vári
Attila.
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Nyíregyházán vendégeskedett nemrégiben a Hand und
Pfote németországi állatvédelmi szervezet két önkéntese. A vendégek elismerően
szóltak az Állatotthon működéséről, nagyra értékelve,

hogy a civil szervezet lehetőségéhez képest folyamatosan igyekszik karbantartani,
fejleszteni a Csatorna utcai
telephelyet. Nyíregyházát nagyon barátságos, szép, nyugodt városnak találták.

napi szentmiséjét Ópályiban
Gelsei Gábor görög-katolikus
esperes. Elárulta: nagymamája a pócsi kegytemplom egyik,
a szőlőmunkás nehéz munkáját ábrázoló freskóját ajánlotta
figyelmébe, mondván: a pap
munkája olyan nehéz, mint
a szőlőmunkás küzdelme a
gyomok ellen!
Elméleti és gyakorlati ismereteket szereztek

„

600 fiatalt
látunk
vendégül
Ópályiban.
ERDÉLYI MIKLÓS
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Lakatos Attila 2011.
január 23-án született
Debrecenben. Édesanyja: Farkas Andrea,
édesapja: Lakatos
Attila.
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Miskolczi Etelka Emőke 2011. július 17-én
született Kisvárdán.
Édesanyja: Steszkó
Éva, édesapja:
Miskolczi János.
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esztendeig Nyírparasznyán,
18 évig pedig Hodászon volt
nyájának pásztora, ahol az
évek alatt új templom, közösségi ház, óvoda és bölcsőde
épült.
Szombat hajnalban indulnak
– Megható volt látni, ahogy a
szentmise végén Drabik Bálint
gondnok és Csízmár Antalné
egyháztanács tag virággal köszöntötték Gábor atyát és feleségét, sok erőt, egészséget

A tiszaberceli Imre
Szabolcs 2011. március 14-én született.
Édesanyja: Imréné
Fabu Andrea, édesapja: Imre Attila.
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Korlátozottak a lehetőségek
– Nem szólíthatunk fel senkit, valamint – a tulajdonos
hozzájárulása nélkül – nem
hozhatunk és nem kobozhatunk el kutyát vagy macskát.
Igyekszünk minél több állatot
megmenteni, de a jelenlegi
helyzetünk nem túl kedvező
– ismerte el az Állatotthon veKM–LTL
zetője.

Segédgondozók
lettek az ápolási
díjas jelentkezők

ÓPÁLYI. Megtartotta első vasár-

Jó pásztor kell a nyájnak
Az esperes Kocsis Fülöp püspök akaratából papi vándorútjának negyedik állomására
érkezett Ópályiba. Öt évig
segédlelkészként munkálkodott Hajdúdorogon, majd 11

körben a jegyzőt kell megkeresni, akinek hivatali kötelessége, hogy ellenőrizze ezen
bejelentéseket. Az Alapítvány
munkatársa csak mint civil
„polgár” mehet ki a helyszínre, és például fényképezhet,
hogy valós-e a bejelentés,
avagy sem.

NYÍREGYHÁZA. Huszonöt ápolá-

FOTÓ: OLVASÓNKTÓL

és áldást kívánva nekik életük
új állomásán. Feladat van bőven: kedden az egyháztanács
ülésezik, szerdán érkezik
hozzánk a görög-katolikus fiatalok zarándokcsoportja.
– Mintegy 600 fiatalt fogunk
vendégül látni. Szombat reggel 5 órakor indul az ópályiak
hagyományos, felnőtt zarándoklata Máriapócsra – tájékoztatta a Kelet-Magyarország olvasóit Erdélyi Miklós
KM
polgármester.

si díjban részesülő hátrányos
helyzetű személy ismerkedett meg az ápolás, gondozás
és a szociális munka elméleti
és gyakorlati ismereteivel egy
sikeres pályázatnak köszönhetően a Szociális Gondozási
Központ jóvoltából.
A segédgondozói képzés
befejezése után 21 személy
az intézmény dolgozójaként
kamatoztatta megszerzett tudását, amit egy négy hónapos
továbbfoglalkozatási időszak
KM
követett.

Elméleti és gyakorlati ismereteket
szereztek
FOTÓ: OLVASÓNKTÓL

KÜLDJÖN NEKÜNK BABAFOTÓT!
O Ó

Szavazz a nap babájára és nyerj értékes nyereményeket:

A csarodai Danó
Alexandra 2010. október 7-én született.
Édesanyja: Danó
Zsoltné, édesapja:
Danó Zsolt.
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Elismert erőfeszítések

A pap munkája olyan
nehéz, mint a szőlőmunkás küzdelme a
gyomok ellen.

Bencze Antalt, a Ke-Víz 21 Zrt.
vezérigazgató-helyettesét.
A cikk félreértésre adhat
okot, ezért az alábbiakban
pontosítjuk: „Nyíregyháza és
Térsége Szennyvízelvezetési
és Szennyvíztisztítási Programja – II. sz. szennyvíztisztító telep fejlesztése és központi komposztáló tervezése és
építése a FIDIC Sárga Könyve
szerződési feltételek szerint”
tárgyú beruházás kivitelezője
a Nyírség Konzorcium, melynek tagjai a Ke-Víz 21 Zrt. és a
KM
Zemplénkő Kft.

A NAP BABÁI

balesetet szenvedett és sérült
állatokra tudunk koncentrálni. A megyében csak mi foglalkozunk állatmentéssel, egy
autónk van, szinte minden
napra jut legalább négy mentés (védett madarak, beszorult, elütött állatok stb.).
Az állatvédelmi bejelentésekkel kapcsolatosan első

Sok feladat vár az esperesre

Együtt építik meg az
új szennyvízkezelőt
NYÍREGYHÁZA.

is megvannak a maga helykeretei. Ezért ilyen esetekben
azt szoktuk kérni, hogy legyenek türelemmel, próbálják befogadni, hátha addig
felszabadul (az örökbefogadások végett, ami manapság
nem mutat jó arányokat) egy
vagy két helyünk.
Ebben az időszakban csak a

FOTÓ: KM

A lónyai Nagy Noémi
2011. január 1-jén
született. Édesanyja:
Bíró Erzsébet,
édesapja: Nagy
Ferenc.

Egy gyermek érkezése a legnagyobb
boldogság a család életében. Arra
biztatjuk a büszke szülőket, nagyszülőket,
ülőkettt,,
küldjenek nekünk egy hagyományoss
vagy digitális képet az új családtagról
ól
(legfeljebb egyéves korig), mellékelve
ve
hozzá a legfontosabb információkat:
t:
a gyermek és mindkét szülő nevét,
a baba születési helyét és idejét,
a család pontos lakcímét és telefon-számát. A beküldött fotók felkerülnek
ek
a családivilág.hu portálra is, ahol
értékes nyereményeket hozhatnak
a szavazatok. Mindössze ennyit
kérünk, és a gyermek képe
ingyenesen megjelenik a Kelet-Magyarországban!
ya
aro
orsszá
ágban!

A fotókat a kelet@inform.hu e-mail címre vagy a szerkesztőség
címére (4400 Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4-6.) várjuk.

KELET
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