Vita a piacról

Hűséges olvasónk

Arról kérdeztük meg
olvasóinkat, ha egyszer
megvalósul a felújítás,
akkor vajon milyen piacot látnának szívesen
Nyíregyházán.
/3.

Jánosik István és családja hosszú ideje hűséges előfizetője, rendszeres olvasója lapunknak,
mindezt receptkönyvvel
köszöntük meg.
/7.
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Húsz éve alakult /8.

FÜGGETLEN
NAPILAP
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Csütörtök

Végeláthatatlan immár a vita

Többnyire erősen felhős idő
le
lesz havas esővel, széllel.

o

1C

Délben

Reggel
Re

Este

■ Folytatódik a 13 milliárd forintos szennyvízberuházás hónapok óta tartó közbeszerzési vitája.
Nyíregyháza (KM) – A kivitelezési munkáért versengő cégek –
SKS Nyíregyháza, Nyíregyházáért 2009, Nyíregyháza AOP 2009
Konzorcium és az A-Híd Építő

Akció közben

Zrt. – bevonásával tartott keddi tárgyaláson „mindenki mindenkit támadott”, pótbeadványokat nyújtottak be, így ismét elodázódott a döntés – tájékoztatott
Mikó Dániel tanácsnok.
A közbeszerzési döntő bizottság ülésén felvetett észrevételekre öt napon belül írásban kell
válaszolnia az önkormányzatönkormányzat
nak, s utána két napon belül

határoz a döntőbizottság – egyszer 10 nappal meghosszabbíthatja a határidőt – , de nyertest nem
hirdethet. – A testület vagy elfogadja a januárban megnevezett
új kivitelezőt, vagy új értékelésre, netán új eljárás lefolytatására
kötelezheti a beruházót. Ez utóbbi lenne a lehető legrosszabb –
tette hozzá Mikó Dániel, aki szesze
rint az önkormányzat janu-

árban azért nevezett meg új kivitelezőt, hogy „legyen vége a vitának" és februárban elkezdődhessen végre a beruházás. További
csúszás veszélyezteti a 10 milliárdos uniós forrás felhasználhatóságát, hiszen a támogatási
szerződés határideje 2011. december 31. – mondta Mikó Dániel, a
program menedzsere.

(Fotó: Pusztai Sándor)

További fotók:

www.szon.hu

Ki símaszkban, ki bilincsben
Nyíregyháza (SZON – P. S.) – Sokan nem
tudták, hogy milyen akció zajlott a Szegfű utcai
üzletház előtti kanyarban szerda délben. A
vásárlók közt akadt, akinek fel sem tűnt, hogy
több, arcát símaszkkal elfedő férfi tart egy hátrabilincselt kezű személyt, miközben átkutatják azt az Audit, amellyel vélhetően utazott. Az
intézkedés hátteréről kérdeztük Fülöp Gergely
r. századost, aki csak annyit tudott megmondani az ügyről, hogy rendőri intézkedés történt, a
részleteket későbbre ígérte.

Kérdezzen nyugdíjügyben!
Nyíregyháza (KM) – Nagyon sokakat érdekelhet, hogyan változtak az idei év elejétől a
nyugdíjszabályok, köztük például az, hogy kiket,
s hogyan érint a fokozatosan
62-ről 65 évre emelkedő, öregségi
nyugdíjra jogosító korhatár, kik
jogosultak előrehozott öregségi
nyugdíjra, enyhültek-e a nyugdíjasok kereseti korlátai. Mindezekről olvasóink február 16-án, kedden délelőtt
9–10 óra között Brém Imrénétől, az Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság
Nyugellátási Főosztályának főosztályvezető-helyettesétől érdeklődhetnek. A szakember a KeletMagyarország szerkesztőségében fogadja a hívásokat a 42/501-517-es telefonszámon. Kérdéseiket
elküldhetik e-mailen korábban is (galambos@
kelet.szon.hu). A legtöbb olvasónkat érintő kérdésekre adott szakmai válaszokat lapunk másnapi számában megjelentetjük.
10035

Aranyosak.

Az Eötvös
József Gyakorló Iskoláé lett a
legsikeresebb csapat a megyei
tornászbajnokságon, ahol számtalan arany-, ezüst- és bronzérmet nyertek a fiatalok.
(Fotó: Racskó Tibor)

Elfogták a gyanúsított férfiakat
■ Hárman úgy összerugdosták a férfit, hogy
bordatörést szenvedett,
több foga kitört.

nyitott, mire földre rántották és
úgy összerugdosták, hogy bordatörést szenvedett, több foga
kitört és elvesztette eszméletét.
A bántalmazás során a támadók
a sértett 25 ezer forintját vették
Kisvárda (KM) – Febru- el. A Kisvárdai Rendőrkapitányár 3-án este egy kisvárdai fér- ság másnap őrizetbe vette a csofi házába dörömböltek be hár- portos rablás egyik gyanúsítottman. Az 55 éves tulajdonos ajtót ját. A 35 éves, személy és vagyon
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A hazai állatállomány, db (2008-as adat)
Szarvasmarha 702 000
Sertés

■ A gazda fél kimenni a
földjére, mert nem tudni,
mikor támadnak a kóbor
kutyák az emberre.

Juh 1 269 000
0
Ló 58 000
Tyúkféle

38 002 000
3 140 000

Kacsa

3 591 000

Pulyka

4 047 000

Nyíregyháza (KM) – Nyíregyháza és Nyírtelek között
szerda délelőtt a Dália InterCity vonat áramszedője eltörött és megrongálta a felső-vezetéket. A szakadás
miatt a vonatok helyett autóbuszok vitték az utasokat.

Ebek csellengenek Csengerben

3 709 000

Liba

elleni bűncselekmények miatt
büntetett előéletű férfit azóta
előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság. Két, 15 és 17 éves
társát a rendőrök február 8-án
fogták el, ők szabadlábon védekezhetnek – tájékoztatta szerkesztőségünket Fülöp Gergely
r. százados, a megyei rendőr-főkapitányság szóvivője.

Eltörött
az áramszedő

Csenger (KM) – A napokban
arról írtunk, kutyákkal fogattak
őzeket orvvadászok Csenger határában, emiatt eljárás indult ellenük. A hír olvasása után egyik
helybeli gazda azért telefonált,
hogy kiegészítse az információt. Mint Gál Gedeon szerkesztőségünknek elmondta, Csenger

Grafika: ÉKN, forrás: KSH

határában elvadult kutyák tartják rettegésben az arra járókat.
– Gazdálkodó ember vagyok
– mondta olvasónk – de én is
félek kimenni a földemre, mert
nem tudni, hogy mikor támadnak a kóbor kutyák emberre. Itt
a településen a Szatmári utca
végén egy portán 7 hízót téptek
szét a beszabadult vadkutyák.
Nem tudom, kihez lehetne fordulni, de ha a vadkutyák tovább
támadhatnak, egy nap még az is
előfordulhat, hogy emberéletet
követel az éhező falka. /3.

Nyelvi verseny.

Tegnap a legjobbak megjutalmazásával véget ért a Zelk Zoltán Általános és Német Két
Tanítási Nyelvű Iskola által megrendezett megyei angol
(Fotó: Racskó Tibor)
és német nyelvi verseny.
További fotók:

www.szon.hu
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