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LXVII. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM, ÁRA: 100 FT, ELŐFIZETŐKNEK: 68 FT

Két versenyen is sikerrel szerepelt
ugyanazon
a napon .

Mindenképpen itthon
kell tartani a fiatal
orvosokat.
SZŰCS RENÁTA
3. OLDAL

8. OLDAL

MAGYARORSZÁG

Egy helyben toporgás

FÜGGETLEN NAPILAP

SZERDA

2010. MÁRCIUS 31.
Délelőtt záporok
lesznek, erős széllel, déltől felszakadozik a felhőzet.

13°C
REGGEL

DÉLBEN

A csatornahálózat-építési munkák negyedik
részére új eljárást
írnak ki.

sége szennyvízelvezetési és
szennyvíztisztítási program”
Piros Könyves tenderként ismert csatornahálózati munkák
ajánlattevőinek versenyében
– tájékoztatta lapunkat Mikó
Dániel projetmenedzser. – A
Közbeszerzési Döntőbizottság
legutóbbi határozatának megállapításait is megfontolva a Bíráló Bizottság és a Városfejlesz-

NYÍREGYHÁZA. A 2009 júliusi, első ajánlatkérői döntés
eredményei köszöntek viszsza hétfőn, amikor negyedik
alkalommal hirdettek eredményt a „Nyíregyháza és tér-

ESTE

tési Bizottság javaslatot tett a
nyertes személyére, majd ezek
figyelembevételével a polgármester is meghozta döntését, s
az első négy részre vonatkozóan kihirdette a végeredményt.
A projekt első három részére
beadott ajánlatok közül egyedül a „Nyíregyházáért 2009
Konzorcium” ajánlatait fogadták el érvényesnek, a negye-

dik rész esetében valamennyi
benyújtott ajánlat érvénytelennek bizonyult, itt új eljárást
kell lefolytatni. – Szerződés
az első három részre köthető,
persze azokra is csak akkor, ha
az elkövetkező nyolc napban
senki nem nyújt be jogorvoslati kérelmet a Közbeszerzési
Döntőbizottsághoz – tette hozKM
zá Mikó Dániel.

TAVASZVÁRÁS

ÓRÁK
Április végéig látható a
nagykállói Korányi Frigyes
emlékházban Az újjáéledt
idő című órakiállítás, melyet
tegnap nyitottak meg.

A motorost kórházba vitték

FOTÓ: SIPEKI PÉTER

FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

Súlyos baleset
Tiszavasvári
közelében

Közlekedve
versenyeznek

Súlyos, de nem
életveszélyes sérülést szenvedett egy motoros kedden
délután a 36-os főúton. A motoros Nagycserkesz irányából
haladt Tiszavasvári felé.
A 29-es km-szelvénynél
egy kanyarkombinációban a
jobb oldali padkára hajtott, és
egyenesen gurult addig, amíg
egy közlekedési táblába nem
akadt, onnan irányíthatatlanul sodródott tovább, majd
felborult. A mentők a sérültet
kórházba vitték, a rendőrség
eljárást indított a körülmények tisztázására. A műszaki mentéshez szükség volt a
tiszavasvári tűzoltók riasztáSZON-PS
sára.

TAMÁSBOKOR.

Órán pofozta fel a
tanárnőt az anya

FELHÍVÁS!

16 000

A nő azért pofozta fel
többször is a pedagógust, mert azt hitte,
hogy az megütötte
elsős ﬁát.

Ft

865342

Ft
500O
Olasz
lasz
női-férfi
női
nő
i-férfi-gyermek

875685

bántalmazott egy tanárnőt
kedden délelőtt egy feldühödött édesanya Nyírkátán.
A Mátészalkai Rendőrkapitányság közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak miatt
indított nyomozást.
A 28 éves gyanúsított ki-

NYÍREGYHÁZA, Váci Mihály Kulturális
(Művészeti és Gyermekcentrum) Központ, Szabadság tér 9.

2010. március 31. 16.00–19.00-ig
HIRDETÉS

KIFIZETÉSEK
A társadalmi juttatások megoszlása
2007-ben, kockázattípus szerint

Lakhatás
4,1%
Család,
gyermekek

Hátrahagyottak

12,8%

hallgatásakor azt mondta:
azért pofozta fel többször is
a pedagógust, mert azt hitte, hogy az megütötte elsős
fiát. A 36 éves tanárnő könynyű sérüléseket szenvedett.
A rendelkezésre álló adatok
szerint előzőleg mindössze
annyi történt, hogy a tízórai
szünetben a kisfiút egy másik pedagógus az ebédlőben
hátraküldte a sorban, mert a
gyerek tolakodott.
A pedagógusoknak a gyerek
azt mondta, hogy egy osztályKM
társa bántotta.

NYÍRKÁTA. Tanítási óra közben

bőrcipők,
őrcipők, csizmák, sportcipők

Betegség,
egészségbiztosítás

Munkanélküliség
3,4%

Erőszakos közösülés
miatt nyolc év börtön
NYÍREGYHÁZA. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Bíróság dr. Fázsi László vezette
fellebbviteli tanácsa jogerős
ítéletet hirdetett egy erőszakos közösülés ügyében.
Az első fokon eljáró Nyíregyházi Városi Bíróság B.
József György I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett erőszakos közösülés
bűntette, zaklatás vétsége, 4
rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette, 1 rendbeli
folytatólagosan
elkövetett
testi sértés bűntettének kísérlete és 1 rendbeli kényszerítés bűntette miatt halmazati

AZ ÉLET
MINTÁJA
Pál Ágnes „Az élet
mintája a mandala”
című kiállítása nyílt
meg tegnap a Váci
Mihály Kulturális,
Művészeti és Gyermekcentrum Alkotó
galériájában, ahol
a mandalák május
4-ig láthatók.

25,5%

6,1%
9,6%
37,8%
Rokkantság

Öregség
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Edina és Gergő már nagyon várta, hogy megérkezzen végre a jó idő

GRAFIKA: ÉKN. FORRÁS: KSH

FOTÓ: RACSKÓ TIBOR
Kelet-Magyarország
4401 Nyíregyháza, Postafiók 25.
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büntetésül, 8 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte.
A bíróság a vádlottat a személyi szabadság megsértésnek
bűntette miatt emelt vád alól
felmentette, míg H. Zoltánné
II. rendű vádlottat 3 rendbeli
kiskorú veszélyeztetésének
bűntette miatt halmazati büntetésül 1 év börtönbüntetésre
ítélte, melynek végrehajtását
3 évre felfüggesztette, az 1
rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt
vád alól pedig felmentette. A
megyei bíróság az elsőfokú
ítéletet helybenhagyta.

NYÍREGYHÁZA. Kedden megkezdődött a VIII. Középiskolás
Közlekedésbiztonsági
Kupa
Híves Éva emlékverseny országos döntője, amit a szabolcsi megyeszékhely második
alkalommal rendez meg.
A 3 fős csapatok tagjai közül
egy kerékpárral, egy segédmotoron, egy pedig személygépkocsival mutatja meg, milyen
szabályosan közlekedik.
A
verseny
megnyitóját megtisztelte jelenlétével Miklós József r. ezredes, Híves Éva özvegye is.
A köszöntők után a fiatalok
elméleti feladatokat oldottak meg, míg a felnőttek a szerdai ügyességi számok technikai részleteit beszélték meg.

FÉRFIAS JÁTÉK
Egyre népszerűbbek a rádióirányítású repülőgép modellek, képünkön Juhos Lajos
legújabb szerzeményével.
FOTÓ: RACSKÓ TIBOR

Őrizetbe vették a
rendőrökre támadókat
Az elégedetlen sofőrök
egy csoportja járműveikkel elállta a 4-es főút
egyik kereszteződését.
A hazafelé utazó ukrán állampolgárok nagy száma miatt a záhonyi közúti
határátkelőn hétfőn délutánra
négy órás várakozás alakult ki
a kilépő személyforgalomban.
A várakozás miatt elégedetlen
sofőrök egy csoportja járműveikkel elállta a 4-es főút egyik
kereszteződését. Amikor a

ZÁHONY.

rendőrök felszólították őket,
hogy szabadítsák fel az utat,
néhányan lökdösni kezdték a
járőröket, akik csak testi kényszert és kényszerítő eszközt
alkalmazva tudták őket megfékezni. Három román állampolgárságú férfit állítottak elő a
Záhonyi Rendőrkapitányságra,
velük szemben hivatalos személy elleni erőszak miatt kezdeményeztek eljárást. A Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség
a három gyanúsítottból kettőt
KM
őrizetbe vett.

KELET

1

oldal

Black

Cyan

Magenta

Yellow

