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Különös kegyetlenséggel

„A költségvetés reális
és a valóságra épül”

Percekig sorolták a
vádiratban szereplő súlyos sérüléseket a
bíróságon.

NYÍREGYHÁZA. A mai nyíregyházi közgyűlés két napirendi
pontja állt a szerdai városházi
sajtótájékoztató középpontjában, a polgármester és a két
alpolgármester az idei költségvetés és a polgármesteri
hivatal szervezeti átalakítása
kapcsán ismertette az előterjesztések hátterét.
Dr. Kovács Ferenc, a város
polgármestere azt mondta, a
költségvetés az adóssághelyzetből való kilábalás programja, mely valóságra épül, s reális
számokra alapoz. – A hitelek és
kötelezettségvállalások miatt
kicsi volt a mozgásterünk, sok
esetben kényszermegoldást
kellett alkalmaznunk – mondta a polgármester.
Kósa Tímea alpolgármester
elmondta: a pénzügyi tervezet öt pillérre épül, ezek: a
hivatal szerkezeti átalakítása,

apját egy edénnyel csapkodta
hátba és verte ki a fogát.
Az élettársát, aki előbb járókerettel, tolókocsival közlekedett, végül ágyban fekvő
beteg volt, a vádlott saját elmondása szerint bántalmazta,
de annyira soha, hogy csontja
tört volna. A vádiratban leírt sérülések, bevérzések,
törések felsorolása percekig
tartott, az orvosszakértői véleményben legalább 27 erőbehatás nyomai szerepeltek.
A vádlott a korábban különböző módon előadott magyarázatokat mindig újabb
változatban mondta el. A pokoljárásnak az vetett véget,
hogy 2009 novemberében
a vádlott élettársa meghalt.
Ezen a napon F. György felkelt, majd élettársának az ellátását biztosító, de a testvére
kezelésében lévő bankszám-

NYÍREGYHÁZA. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés és más cselekmények
miatt állt a megyei bíróság dr.
Bálint Tibor vezette büntetőtanácsa elé ifjabb F. György.
A 60 éves büntetett előélet bökönyi férfi bűnösnek
mondta magát, de szerinte
rágalmazás az, ami a vádiratban áll. Pedig abban több rokon sérelmére elkövetett bántalmazás szerepelt. Évekkel
korábban a vádlottat elítélte
a bíróság, mert megszúrta az
anyját.
A saját állítása szerint napi
2-3 deci pálinkát és 1-2 liter bort fogyasztó, gyakran
gyógyszert szedő vádlott az

A tárgyalás pénteken folytatódik

láról felvett 50 ezer forintot,
hogy az ágyban fekvő Irénkét
kórházba vigyék, mert napok
óta fájlalta a mellkasát. (Több
bordája volt eltörve vélhetően
rúgások és taposás nyomán).
Az ügyészség egy rendbeli
különös kegyetlenséggel el-

BELVÁROSI
SÉTA KÖZBEN
Bár már enyhült az idő,
az anyukák gondosan
betakargatják, és jól
felöltöztetik csemetéiket, ha sétálni
indulnak.
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Kiválóan akkreditált tehetségpont
A tehetséges művészpalánták nem kallódhatnak el.

a koreográfus palántaképző
program, melynek résztvevői
Budapesten vesznek részt egy
30 órás foglalkozáson, majd a
Tehetségnapon mindenki bemutathatja a saját koreográfiáját. A programba Szegedtől
Sárospatakon át Győrig kapcsolódtak be a növendékek.

A Magyar Tehetségsegítő Társaság Akkreditált Kiváló Tehetségpontja
címet vehette át a Vásárhelyi
Tehetségpont Régiós Tehetségdiagnosztikai
Központ
– mondta a szerdai sajtótájékoztatón Demarcsek Zsuzsa,
a tehetségpont vezetője.
– Feladatunk a szín-, a táncés a képzőművészet területén a tehetségek azonosítása, a személyiségfejlesztés,
a tehetséggondozás, hogy
új értékeket teremtsünk. A
Táncművészeti Főiskolával
közösen indított új projekt

NYÍREGYHÁZA.

pályamunkából a döntőbe
jutott művek közül szakértő
zsűri, melynek elnöke Székhelyi Edith festőművész,
választja ki a legjobbakat, az
eredményhirdetést délután
fél 5-re tervezik.
Másnap, azaz vasárnap a
nyíregyházi Alvégesi Művelődési Házban Art-Óra projektbemutatót és Lépték az Érték
művészeti projektzáró konferenciát tartanak. Itt előzetes
regisztrációhoz kötött interaktív kiállítás várja az érdeklődőket. A zárókonferencián
szakemberek szólnak a tehetséggondozás
fontosságáról,
közreműködnek és bemutatkoznak művészeti áganként a
VLAMI növendékei és tanárai.

Akvarellt festettek
A Vásárhelyi László Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
(VLAMI) két hét végi eseményéről elhangzott: szombaton Tiszavasváriban, a Kabay
János Intézményegységben
délelőtt fél 11-től rendezik
meg a II. Krutilla József Országos Akvarellfestő Versenyt. A több száz beérkezett

FOTÓ: PUSZTAI SÁNDOR

követett emberölés, egy rendbeli súlyos testi sértés, és egy
rendbeli maradandó fogyatékosságot okozó testi sértéssel
vádolja ifjabb F. Györgyöt.
A per február 11-én folytatódik tanúk és szakértők megSZON
hallgatásával.

Félezer ház van
még veszélyben
Szabolcsban továbbra is 40 ezer hektárt
borít a most még jéggé
fagyott belvíz.
NYÍREGYHÁZA.
SzabolcsSzatmár-Beregben
jelenleg
csaknem 40 ezer hektárt borít
a belvíz, jelenleg lefagyott állapotban.
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Felső-Szabolcsban tart fenn II. fokú,
a Szamos-Kraszna közben I.
fokú belvízvédelmi készültséget. Az önkormányzatok a
megye 18 településén védekeznek. A víz 566 lakóházat
veszélyeztet, eddig 33-an
vannak, akiknek az elhelyezésről az önkormányzat gondoskodott vagy rokonokhoz,
ismerősökhöz költöztek.
A
Tiszadobot
Tiszavasvárival összekötő, 8 kilométer hosszú útra még mindig nem lehet ráhajtani, mert

víz van az aszfalton. Kerülni
kell, a terelő útvonalat táblákkal jelzik. Újfehértón két utca,
Dombrádon és Tiszabezdéden
egy-egy utca van lezárva,
mert járhatatlan.
Ássák a csatornát
Újfehértón legutóbb hétfőn kellett kiköltöztetni egy
négytagú családot (anyát és 3
gyermekét), mert házuk belső falai megrepedtek. Azóta
újabb kiköltöztetésre nem
volt szükség.
Nyírszőlősön szerdán kezdték el lefektetni azt a 650
méter hosszú nyomóvezetéket, amellyel egy mélyen
fekvő utcaszakaszról emelik
majd át a vizet a befogadóba.
A megyeszékhelyen 36 cég
ajánlotta fel segítségét a geodéták által ingyen megtervezett nyílt csapadékcsatornák
kivitelezésére
Borbányán,
Kistelekiszőlőben, Butykán,

Változik a nyitva tartás
NYÍREGYHÁZA. A Búza téri Piaccsarnok február 14-én, hétfőn 6:00 órától 17:00 óráig,
kedden 6:00 órától 15:00 óráig tart nyitva – tájékoztatta la-

punkat a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő
Kft. Az azt követő napokon a
piac a szokásos nyitva tartás
szerint várja a vásárlókat.

Tartanak az újabb fakivágástól
KELET-V@ROSVITA
NYÍREGYHÁZA
Elsősorban a száraz,
balesetveszélyes törzseket távolítják el az
erdészek.

Egy szíves ajándék FOTÓ: INTERNET

NYÍREGYHÁZA. Féltik a zöldfelületet Nyíregyházán, ahol
két helyszínen is fákat jelöltek
meg. A v@rosvita fórumán
érkezett észrevétel szerint az
erdei tornapályáról vezető sétányon Sóstó irányába haladva balkéz felől rengeteg fára
narancssárga jelet festettek.
Ez mit jelent? Remélem, nem
kivágandó fákat jelölnek,
mert ezek még fiatalok, és
nem is korhadtak – jegyezte
meg Babosi György.
– A Buszacsával szembeni, a Hunyadi utca sarkán
található kiserdő fáin láttam
pirossal festett jeleket. Egyet-

Bálint napra
készülődve
Február 12-én,
szombaton 10 órától Városmajori Művelődési Házban
(Városmajor u. 5.) 10 és 13 óra
között családi játszóház lesz
csokiszív öntéssel, üdvözlőlapok-, hűtőmágnesek-, szív
alakú díszek készítésével. A
kulturális programban szerepel a Phemius Zenekar vidám koncertje, a „Csiribirik”
és „Vadcamarak” drámajáték
bemutatója is. A rendezvény
ingyenes.

NYÍREGYHÁZA.
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A Hunyadi utcai kiserdőben is sok fát jelöltek meg

len túristajelzésre sem hasonlítanak, ezért balsejtelem
fogott el. Csak nem kivágunk
pár egészséges fát a sehonnan
sehová vezető pár méter bicikliút kedvéért? – vetette fel
Daragó László.
– Nyíregyházán, a Sóstóiparkerdőben egy hathektáros
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a kontrolling, a hitelátcsoportosítás szükségessége, a
bevételcentrikus tervezés és
a kötelező feladatok prioritásként való kezelése.
– A polgármesteri hivatal
szerkezeti átalakítására azért
van szükség, mert a jelenlegi
struktúra nem hatékony, nem
ésszerű – mondta a polgármester, Halkóné dr. Rudolf
Éva alpolgármester pedig
hozzátette: a párhuzamosságok megszüntetése, a közvetlen ügyintézés és az ügymenet nyomonkövethetővé
tétele az átalakítás célja.
A
sajtótájékoztatón
a
szennyvízberuházás kapcsán
elhangzott: minden érintett
fél visszalép a pertől, így
jövő héten ismét kiírják a
köszbeszerzési eljárást, s ha
minden jól megy, nyáron elkezdődhet a munka.
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területen kezdenek hamarosan gyérítési munkálatokba a
Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi Erdészetének munkatársai.
Terv szerint
– A vörös tölgyes faállományból elsősorban a száraz, balesetveszélyes törzseket tá-

Árkot ásnak

hogy a belvizet el lehessen
vezetni a kertekből.
Nyíregyházán a télen négy
házból kellett kiköltözniük a lakóknak, mert otthonuk életveszélyessé vált.
Kistelekiszőlőben van olyan
rész, ahol 10-15 centiméterre
van a földfelszíntől a talajvíz
FH/KM
szintje.

Felnőttek és
tanulók versenye

NYÍREGYHÁZA. Szabolcs Kupa
Országos Fodrász, Kozmetikus, Kéz- és Lábápoló,
Műkörömépítő és -díszítő
felnőtt és tanuló verseny
helyszíne lesz február 13-án
a Bujtosi Szabadidő Csarnok
(Géza u. 8-16.)

KVÍZ MEGFEJTÉS

volítják el az erdészek, de
egyúttal a faállomány fejlődésének érdekében megfelelő növő teret alakítanak ki a
megmaradó faegyedek számára. Az erdőnevelési munkák az érvényben lévő körzeti
erdőtervben előre meghatározottak. A munkák idején fokozott figyelmet kérünk az
erdőjáróktól – tájékoztatott
Tölgyfa Gábor, a Nyíregyházi
Erdészet igazgatója.
A Hunyadi utcai kiserdő
kezelőjét még nem sikerült
elérnünk, de innen is várjuk
KM
az információkat.

„

A narancssárga jelekkel
remélem, nem a
kivágásra ítélt fákat
jelölték meg.
BABOSI GYÖRGY

A települést 1212-ben II. Endre
király Bánk bánnak, Bihar megye
főispánjának adományozta.
c, Zsurkot

Középiskolások
vitaviadala

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament
és a magyar Külügyminisztérium szervezi azt a vitaversenyt,
amire a középiskolásokból álló
csapatok és a felkészítő tanáraik február 13-án, vasárnap
délig jelentkezhetnek a www.
szoval.eu oldalon.
Az előválogatás, a regionális döntők és az országos
finálé után hirdetnek végeredményt. Az első és a második helyezett együttes jutalma, hogy négynapos tanulmányúton vehet részt BrüszKM
szelben.
NYÍREGYHÁZA.
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