Zsákutcába jutott ígéret
Hatalmas kátyúk
miatt bosszankodnak a
Hadobás sor lakói Sóstóhegyen. Lassan gumicsizmában kell hazajárniuk.
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■ Az eredetiség-vizsgálat új rendjének megváltoztatását sürgeti az
autóklub.
Budapest (FH) – A közlekedési és az igazságügyi minisztériumnál az eredetiség-vizsgálat új rendszerét szabályozó rendeletek megváltoztatását kezde-

ményezte a Magyar Autóklub,
amely január elseje óta panaszok tömegét fogadja, és vizsgálóállomásaikon mindennaposak
a viták az újfajta eredetiségvizsgálat miatt.
A módosított szabályozás
aránytalanul nagy és indokolatlan terhet ró azon járműtulajdonosokra, akik 2006 előtt
Magyarországon
márkake-

reskedőnél vettek új kocsit és
azóta is ők azok (első) tulajdonosai. Ezeknek a járműveknek
ugyanis van törzskönyvük és
a tulajdonos személyében sem
történt változás. A nyilvántartás hiányosságainak költsége nem hárítható át az autók
tulajdonosaira – szögezi le az
autóklub.
Az előzetes eredetiségvizs-

gálat díja a járművek kategóriájától függően 17 ezer és 20
ezer forint között mozog. Ezzel párhuzamosan az eredetiségvizsgálatokat végző vállalkozások munkatársai pénteken utcai tüntetésre készülnek amiatt, hogy az új szabályozás miatt az állam felbontotta a velük 2011-ig még érvényes
szerződést.

Karambol. Egy haladó és egy álló jármű-

nek ütközött egy romániai kisbusz szerda délben a 41-es főúton, ketten megsérültek.
(Fotó: Pusztai Sándor)

Tűz a belgyógyászaton
Nyíregyháza (KM) – Eddig ismeretlen okok
miatt szerdán kora délután tűz ütött ki a Jósa
András Oktató Kórház I. számú belgyógyászati osztályán, a tűzben egy beteg súlyosan megsérült – tájékoztatta lapunkat Bakosné Mikula
Edit pr-főosztályvezető. A tűzet a kórház dolgozói időben észlelték és a lángokat azonnal, még
a tűzoltók kiérkezése előtt eloltották. A súlyos
égési sérüléseket szenvedett beteget (59 éves férfit) az intenzív osztályon ápolják. Az eset körülményeinek tisztázására és a károk pontos felmérésére az intézmény belső vizsgálatot rendelt,
amelyet a Munka- Tűz- Környezetvédelmi Osztály végez el.

Havazott. Havas lett

a táj tegnap, ki is használták a lányok egy kis hógolyózásra a frissen hullott
(Fotó: Sipeki Péter)
havat.

Csúszós! Árokba csúszott a havas útról

szerda reggel Buj közelében egy személygépkocsi, személyi sérülés nem történt.

Szennyvízprogram: nyertest hirdettek

(Fotó: Holes István)
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■ Remélik: ezzel lezárult a 9 milliárd forintos
hálózatfejlesztési program körüli vita.
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Nyíregyháza (KM) – Az SKS
Nyíregyháza Konzorcium lett
a nyertese a Nyíregyháza és
Térsége Szennyvízelvezetési
és Szennyvíztisztítási Program
csatornahálózat építési munkára kiírt „piros könyves” közbe-

A legnagyobb gazdaságok
részesedése a világ GDP-jéből
Százalék
A többi
ország

EU–27

23,6

29,5

szerzési eljárásnak – jelentette
be szerdán Csabai Lászlóné.
A megyeszékhely polgármestere elmondta, a több mint 9 milliárd forintos hálózatfejlesztés
körül kialakult, hónapok óta
húzódó Közbeszerzési Döntőbizottságot is többször megjárt
kivitelezői vita ezzel remélhetőleg véglegesen lezárult, január
28-án délelőtt már a szerződést
szeretnénk aláírni a konzocium
képviselőivel. Ez pedig azt jelen-

ti, hogy február közepén a csatornaépítési munkák is elkezdődhetnek és legkésőbb 2011
nyarára a teljes projekt befejeződhet.
– Nyolcezer ingatlantulajdonos vár arra, és fizeti két éve az
érdekeltési hozzjárulást, önerőt,
hogy csatlakozhassanak a hálózathoz. A munkálatok több
mint félezer embernek adnak
majd munkát itthon – mondta
Csabainé. /8.

Építészeknek
Nyíregyháza (KM) – A
településfejlesztés és az
Integrált Városfejlesztési
Stratégia elmélete és gyakorlata a kis- és közepes
városokban címmel kétnapos településfejlesztési konferencia kezdődik január
22-én 10 órától Nyíregyházán a Kodály Zoltán Általános és Zeneiskolában.
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