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Megoldást kereső v@rosvitázók

HÍREK
 Csatornaépítés. Borbányán, az Alma
utca Takács és Molnár utca közötti szakaszán csapadékcsatorna-hibaelhárítási munkálatok miatt félpályás útlezárásra kell számítani augusztus 13-tól előreláthatólag
augusztus 19-ig.

■ V@rosvitázóink is
kifejtették véleményüket a romagyilkosságok
ügyében.

 Nyitógála. Vasárnap 20 órakor kezdődik
a VII. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál
a nyíregyházi Kossuth téren.

Kelet-V@rosvita

 Szabadtéri. Frederick Stropel: Sors bolondjai című vígjátékát mutatják be pénteken este fél kilenctől a Barbizon Szabadtéri Színházban, fellép Szakács Tibor, Magyar
Attila, Pikali Gerda és Timkó Eszter is.

Nyíregyháza
Nyíregyháza (KM) – Szeretném, ha végre komolyan venné
a hatalom ezt a kérdést, és találna megoldást! A huszonnegyedik órában járunk, még
tehetünk valamit értük is, és
saját magunkért is! Azért,
hogy ne lőjék őket halálra, és
ne tehessék meg ők sem ugyanezt! – írja a romagyilkosságok
kapcsán v@rosvitás levelezőnk,
Fazekas Ágnes. – Kislétán álmában kivégeztek egy védtelen
asszonyt, és majdnem megölték 13 éves kislányát is. Alávaló, mocskos, aljas gyilkosság történt, amire nincs, nem
lehet mentség – véli Cservenyák
Katalin.
– Abban egyetértünk, sürgősen tenni kell a leszakadó
rétegek felzárkóztatásáért. De
nemcsak a cigányságot kellene érteni ez alatt. Egyre többen kerülnek mélyszegénységbe, kérdés, oda soroljuk-e azt a
nyugdíjast, aki legkedvesebb

NÉZŐPONT

Harangozó
rézfúvósok
LADÁNYI TÓTH LAJOS
lada@kelet.szon.hu

Lába kelt a harangnak Anarcson. Vélet-

lenül épp bronzból készült, tán emiatt
lehetett csábító valakiknek. A többes szám
megkockáztatható, harangot ritkán cipelnek egyedül. Különösen a magasból nem
viszi el egy magányos elkövető. Ha már ott
voltak, nem érték be eggyel, egyenesen
kettőt is eltüntettek. Egyelőre annyit sejtenek a rendőrök, hogy július 18. és augusztus 10. között váltak kámforrá a 40 és 25
kilós harangok a romos, használaton kívüli kápolna tornyából. Semmi sem szent, az
egyházi tárgyakat különös kegyben részesítik. Nem ismernek kíméletet napjaink
„szakosodott” tolvajai: megfújják a rezet,
az alumíniumot, a vasat, arra hivatkozva,
hogy legyen betevő falat.

A puska nem megoldás
Látványosan csak a fogalmazás változik, ott nincs néger,
csak színesbőrű, itt nincs cigány,
hanem roma polgár – írja, s hozzáteszi, az alapkérdés megváltozását a tanulásban, a többségi nemzet integráló hatásában
látja, legalább két-három emberöltőnyi idő alatt.
Méhész János szerint mindegy, ki követi el a bűnt és ki
ellen, fontos, hogy kapja meg
méltó büntetését. Azok is, akikről már tudjuk, mit követtek el

Múlt héten pénteken temették el Kislétán a támadások hatodik áldoza(Fotó: Sipeki Péter)
tát
(pl.: Szögi Lajos ellen) és azok is,
akiket ezután kapnak el.
– A rendőrség ismeretlen tettes, tettesek után nyomoz. Ebből
még nem következtethetünk az

elkövetők származására – véli,
s felteszi a kérdést: hogy vajon
mi a megoldás?
– Egy biztos, nem a sörétes
puska – írja.

Ismét csúszik a beruházás kezdete

Szombathelyen a minap vették ész-

■ A szennyvízprogram
pályázati eredményét
minden lényeges kérdésben megtámadták.

re, hogy az elmúlt három hónapban elfogyott egy köztéri szobor fele, azaz 200
kiló vörösréz. Fémtolvajt fogtak Tiszafüreden, aki 70 kiló saválló acélt lopott
el. Hevesben egy hidat bontottak meg,
a körzeti megbízott és a polgárőrök
érték tetten a talicskával ügyeskedőket.
Mezőnagymihályon stílfűrésszel vágták ki
a villanyoszlopokat, ugyanis lusták voltak
felmászni rá, könnyebben jutottak hozzá a
270 kilónyi alumíniumvezetékhez. Kábeli zűrzavar, ijesztő, sötét világ. Cukrot adni
nekik vagy korbácsot? – ez itt a korántsem
fajsúlytalan kérdés. A vészharang időről
időre megkondul, oly sokszor, hogy lassan
fülsiketítő a zúgás. Egyszer csak elhalkul.
Hűlt helye. Bronzból készült az is...

Nyíregyháza (KM) – Legalább egy hónapot csúszik a
nyíregyházi szennyvízberuházás, a szennyvízprogram pályázati eredményét ugyanis szinte minden lényeges kérdésben
megtámadták.
Mikó Dániel, a víziközmű-társulat elnöke, a szennyvízprogram projektvezetője lapunknak
A jogorvoslati
eljárás
miatt hetekkel
később
kezdődhet a
beruházás.

A szennyvízelvezető továbbra is
álom Kistelekiszőlőben (Fotó: MTI)

MIKÓ DÁNIEL

elmondta: a Közbeszerzési Döntőbizottság tárgyalása után szeptemberben kezdődhet el a munka, ám ha a nyertes cég pályázatát érvénytelennek nyilvánítják, új közbeszerzési eljárást
kell indítani – ez pedig újabb
három hónapos késést jelent.

Mongólia.

■ Legkorábban októberben tárgyalhatják az
Ítélőtáblán a gyilkossági ügyet.

Anarcs (KM) – Elloptak két, bronzból készült
harangot az anarcsi kápolna tornyából.
Fedor Rita, a SzabolcsSzatmár-Bereg
Megyei
Rendőr-fő kapit á nyság
helyettes sajtószóvivője
elmondta, hogy a nyomozás jelenlegi adatai szerint
július 18. és augusztus 10.
között tulajdonították el a
harangokat.
A lopással okozott kár
mintegy 220 ezer forint. Az
ügyben a kisvárdai rendőrkapitányság indított nyomozást.

(Fotó: Sipeki Péter)

VILLÁMVOKS
Ön egyetért azzal, hogy a külföldiek veszélyesen közlekednek?
Szavazók száma: 42, 2009. 8. 12. 20 óra
Nem
14,29%

Következő kérdésünk: Ön szerint lesz még az
idén jogerős ítélet az olaszliszkai gyilkosság
ügyében?
http://www.szon.hu
Szavazzon! Aktuális kérdéseinkre Ön is leadhatja szavazatát.

Mint ahogyan arról lapunkban beszámoltunk, júliusban
választották ki a szennyvíztisztító és a komposztálótelep
építőjét, valamint a szennyvízcsatorna kivitelezőjét: a bírálóbizottság egyhangú döntése
nyomán valamennyi esetben
a Kevíz-21 Kft.-t hirdették ki
győztesként. Már augusztusban
elkezdődhettek volna az építé-

si munkálatok, ám a vesztesek
egy kivétellel valamennyi döntést megtámadták, a jogorvoslati eljárás miatt pedig csúszik
a beruházás.
A komposztálótelep tendereztetéséről a Közbeszerzési Döntőbizottság augusztus 6-án tárgyalt, állásfoglalásukat péntekig
kell meghozniuk, a hálózatépítés pályázatáról ma tárgyalnak,
álláspontjukat pedig legkésőbb
augusztus 26-áig kell megfogalmazniuk. A legrosszabb jogkövetkezmény az lehet, ha a bizottság a jogorvoslattal élő konzorcium kifogásainak továbbra is
helyt ad, s a nyertes fél pályázatát érvénytelennek nyilvánítja. Ekkor ugyanis új közbeszerzési eljárást kell indítani, ami
további három hónapos csúszást
eredményezne.

Nem rajtunk múlik
Amíg a kivitelező kiválasztása mindenki számára megnyugtató módon le nem zárul,
nem lehet tudni, mikor kezdődhet el végre a beruházás,
de Mikó Dániel azt mondta,
bízik abban, hogy a döntőbizottság jóváhagyja a döntéseiket. A projektvezető hozzátette: rajtuk kívül álló okok miatt
csúszik a beruházás.

Áprilisi államtitkári szemle Záhonyban
(Fotó: Góré Tibor)

Új döntés lesz
Budapest (MTI) – Minél
hamarabb újra győztest akar
hirdetni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a Záhony térség
vasúti infrastruktúra fejlesztésének tárgyában kiírt pályázatról, mivel a Közbeszerzési Döntőbizottság (KDB) megsemmisítette az első, korábbi döntését. A
NIF közleménye szerint amenynyiben sikerül a KDB döntésének megfelelően lezárni a folyamatot és szeptemberben szerződést kötni, a projekt befejezési
határideje tartható lesz.
A felújítás Záhony, Fényeslitke,
Eperjeske és Tornyospálca térségére terjed ki, és jövő év végére készül el. A teljes záhonyi
fejlesztés becsült bruttó költsége 26 milliárd forint, amelyből mintegy 19 milliárd a vasúti fejlesztés, a többi a közúti
beruházás.

Olaszliszka: folytatás Debrecenben

Loptak az anarcsi kápolnából

Dr. Omboosuren Erdenechimeg (jobbról) Mongólia nagykövete
Csabai Lászlóné polgármesterrel Khentii
megye és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának kialakításáról is tárgyalt.

Igen 85,71%

tárgyaitól kénytelen megválni,
hogy a fűtésszámláját ki tudja
fizetni, vagy azt a pályakezdő
házaspárt, mely ugyan egy ponton sem felel meg a krízisalap
követelményeinek, viszont attól
retteg, hogy bármelyik napon
jöhet a végrehajtó, és elárverezi a feje felől a tetőt.
– Nem abból kellene kiindulni,
hogy aki nem dolgozik, az a nyakunkon élősködik, hanem arra
kellene figyelni, hogy mindenki
kapjon lehetőséget a boldogulásra. Megint más kérdés, ha nem
akar élni vele – írja.
Lányi Botond azt írja, bár
általában
Amerika-ellenes,
de lehet párhuzamot vonni. –
Ők a négerkérdést fél évszázad alatt megoldották, amenynyiben a fehér, a spanyol és az
afroamerikai milliónyi honpolgár egyformán szegény és
munkanélküli lehet, ha nem
tesz ellene.

Debrecen (KM) – Az Olaszliszkán 2006-ban meggyilkolt
tiszavasvári tanár ügyét legkorábban októberben tárgyalhatják a Debreceni Ítélőtáblán.
A nyolc vádlott és védőik valamennyien részben felmentésért,
részben a korábban kiszabott
büntetések enyhítéséért fellebbeztek, illetve megalapozatlanságra és téves jogi minősítésre hivatkozva kérték az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését. A vád képviselője három
vádlott esetében tudomásul vet-

te a bíróság ítéletét, a többiek- kapott. A negyedrendű, egy fianél viszont a bíróság ítéletének talkorú fiú 10 évet kapott, amit
súlyosbítását indítványozta. Az fiatalkorúak börtönében kell
ügyészség négy vádlottra kér- letöltenie.
te az életfogytig tartó szabadAz ötödrendű vádlott az elsoságvesztés kiszabását – közölte dort kislány anyja, ő felbujtószerdán Koszta János, a Debre- ként elkövetett emberölés miatt
15 év fegyházat kapott. Ugyanceni Ítélőtábla sajtótitkára.
ennyit kapott a hatodrendű vádMég nem jogerős
lott is és a hetedrendű is, de
A Borsod-Abaúj-Zemplén Me- az utóbbi még két évet kapott,
gyei Bíróság az elsőrendű vád- vagyis összesen 17-et, mert egy
lottat társtettesként elkövetett korábbi ügyében próbaidőre
emberölés és rongálás miatt 15 volt bocsátva, mikor a gyilkosév fegyházra ítélte. A másod- ság történt.
A nyolcadik fiatal vádlottnak
rendű vádlottat, az autóval
elsodort gyerek apját életfogy- 10 évet kell fiatalkorúak börtötig tartó szabadságvesztésre ítél- nében töltenie. Mindannyiukat
te a bíróság, legkorábban 30 év 10 évre eltiltották a közügyek
múlva szabadulhat. A harmadik gyakorlásától, és meg kell fizetvádlott szintén 15 év fegyházat niük a bűnügyi költségeket is.
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