
Nyitra, Haldlra gilzoltakegy 51 6ves f6rfit a nyitrai Strir
utcdban szerda este 21 6ra el6tt, egy kivil6gitott gyalog6tke-

l6helyen. ,9, g6pkocsi vezetlje val6szinrileg nem forditott
kell6 figyelmet a vezet6sre. Alkoholt nem fogyasztolt" -
mondta BoZena Bruchterovd rend5rs6gi sz6viv6. A
jiirmfben 3000 eur6s kdr keletkezett. Az esetet kozleked6si
szak6rt5 bevondsdval vizsgdljdk. A rend6rs6g emberiil6s
gyamijdval inditott eljdr6st. (TASR)

Gyermekporn6t terj es ztett
Nagyszombat, Gyermekpornogr6fia terjeszt6se 6s porno-

grrif felv6telek k6szit6se miatt v6demel6si javaslatot tett teg-

nap a nagyszombati rend5rsEgegy 22eves f6rfi ellen. A f6rfi
egy 15 6ves l6nyr6l k6szitett f6nykdpeket. A liiny beleegye-

zett a k6pek elk6szit6s6be, valamint interneten val6 megosz-

tdsukba is. A gyanrisitott a fot6kat a v6ros ttibb r6sz6n sz6r6-

lapokon is propagdlta. Tett66rt n6gyt6l tiz 6vig terjed6 brir-
t<inbtintetdsre it6lhetik. (szcs)

Elfogtdk a drogdilert
Naryszombat, V6demel6si javaslatot tett a rend6rs6g egy

33 6ves nagyszombati jrir6sbeli f6rfi ellen. A f6rfit illegi{lis
k6bit6szer-el6dllitiissal, -tdroldssal 6s drogkereskedelemmel
gyandsitjdk. A fdrfi lakds6ban a rend6rs6g 2506 mg, 40
adagnak megfelel6 metamfetamint foglalt le. A f6rfit 3-t6l
10 6vig terjed6 bcjrtiinbiintet6sre it6lhetik. (szcs)

A telefoniil6 nem konkretizdlta a helyszint, ez6rt mindhiirom epiiletet kitiritettOk

A Kirdly ptisptik utciiban a Se-

lye J6nos Gimnilzium 6piilete
is beleesett ebbe a k<irbe. ,,Ne-
gyed 10 k<iriil j<ittek a rend6rok
6s kiiirittett6k az iskoldt -
mondta Andrusk6 Imre igazga-
t6. - A dirikok 6s a tan6rok a

szlovdk gimniiziumon keresz-
ttil tudtdk csak elhagyni a terii-
letet, a f6bejfuat el6tti utca
ugyanis le volt zdrva. Nemrdgi-
ben volt tiizv6delmi gyakorla-
tunk, rigyhogy mindenki tudta
a dolgiit, a didkok is fegyelme-
zettek voltak. Mivel az el6zetes
tdj6koztatiis szerint csak 12 6ra
koriil tdrhettiink volna vissza
az 6piiletbe, az evaku6l6st kti-
vet6en hazakiildtiik a dii{ko-
kat." Az fpit6k utcai Szakko-
z6piskola 6ppen kiviil esett a

150 m6teres kiiirit6si kcirzeten,
igy oft nem kellett megszakita-
ni az oktat6st.

uti{n Ginter Gdbor, az NSKI re-
ferense a 2074-2020-as id6-
szak eur6pai uni6s t6mogat6si
lehet6s6geir6l, Moln6r
Gyorgy, az NSKI igazgat6ja a

nemzeti integr6ci6 fejleszt6si
rendszer6r6l, Suhajda Attila, a

kutat6int6zet tan6csad6ja pe-

dig a Kdrpr{t-medencei szintii
fejleszt6si egyiittmrikcid6st
t6mogat6 informatikai rend-
szerr6l tartott e16ad6st. Gabri
Rudotl a magyar kciz<iss6gi

hilz vezet6je lapunknak el-

mondta, ciriil, hogy Komdrom
ut6n a f6rumsorozat kcivetke-
z6 helyszin6iil NagykaPost v6-
lasztottdk, ahol a Nemzetstra-

t6giai Kutat6int6zet munka-
tiirsai a r6gi6 polgrirmesterei-
veI, az egyhilzak k6pvisel6ivel,
az oktatdsi int6zm6nyek 6s az

<inkormdnlzatok dolgoz6ival,
valamint viddkfejlesztdsi szak-
emberekkel konzult6lhattak
az egyiittmfkrid6s lehet6s6ge-
ir6l, illewe egy szak6rt6i 6s

szervezeti adatbdzis <isszedlli
tds616l.

A Nagykapos 6s Vid6ke Tfr-
sul6s magyarorsz6gi partnere-
ivel egyiitt az elmrilt 6vekben
p6lddul a melrijul6 energi6k-
kal, a vid6ki turizmus fejlesz-
t6s6vel 6s a feln6ttk6pz6ssel
kapcsolatos projektjeinek

megval6sitdsdhoz jelent6s
osszegii t6mogat6st nyert el az

eur6pai uni6s p6nzalapokb6l,
igy a 2074-2020-as id6szak-
ban rijabb pilly|zatok elk6szf-
t6s6t tervezi. A szervezet
ugyanakkor szivesen megosz-
tand tapasztalatait a K6rprit-
medence kiilonboz6 r6gi6ban
miikod6 hasonl6 t6rsul6sok-
kal, onkorm6nyzatokkal, okta-
tiisi 6s kultur6lis int6zm6nyek-
kel, hogy azok a lehet6 legha-
t6konyabban haszn6lj6k ki a

nemzeti 6s eur6pai uni6s tii-
mogatdsi form6kat. A f6rum-
sorozat krivetkez6 6llom6sa a

kiirpritalj ai B e rc gszisz lesz.

A portdk kdmyiket 1rdkra lezdrta a rmdfirsig, a kiizelbm dl1ket

arakualaik. Bombdt egik epiiletbm sem taldiltdk'
(A szerz6 felv6tele)

A rend6rs6g megdllapftotta, ni, gyiimiigyi szakember jelen-

hogy egy 13 6ves kom6romi firi l6t6ben hallgatjak ki. Az indi-
volt a telefoniil6, Mivel kisko- t6kegyel6reismeretlen.

Komiirom ds Nagrkapos utdn hamarosan Beretszdszon is hasonl6 taldlkoz6t rendemek - az erynttmfk6dds lehet6s6geir6l konzultriltak

Fej leszt6si f6rumot szerveztek az Ung-vid6k kii zpontj i{ban
LECZO ZOLTAN

Narykapos, A h6ten az

Ung-vid6k kdzpontj6ban mii-
krid6 magyar kozoss6gi h6z
adott otthont a Nemzetstrat6-
giai Kutat6int6zet (NSKI), va-
lamint a Nagykapos 6s Vid6ke
Tdrsuliis 6ltal szervezett Kdr-
pilt-medencei fejlesztdsi f6-
rumnak.

A rendezv6ny kezdet6n
Szdsz Jen6, a Nemzetstrat6giai
Kutat6int6zet eln<ike a ma-
gy ar orsz|gi int6zet ki.ildet6s6-
16l, valamint a nemzeti integ-
r6ci6 folyamatiinak id6szer(
k6rd6seir6l t6j6koztatott. Ez-

A Nemzetstratigiai Kutatdinuzet munkahirsai az eg/hdz6k, az

iinkornuinyzatok is a civil szervezetek kefvisel1ivel, valqmint vi-
dikfejlesztdsi szakemberekkel ksnzultdltak (Aszerz6felv6tele)

Bombariad6 volt a komiiromi postdkon
V. KMSZNICA METITTA

Komirom. Bombariad6
volt tegnap d61e16tt Komdrom
mindh6rom postahivataldban

- a Damjanich, a Kirdly piispok
es az fpit6k utcaiban. A kcjr-
nyeket 6riika lezSrta a rend-
6rs6g, tiizszer6szek 6s bomba-
keres6 kutydk kutattdk 6t az

6piileteket.
,,Reggel nyolc 6ra el6tt piir

perccel 6rkezett a kom6romi
rend6rs6gre a hiv6s, mely sze-

rint bomba van a post6n. Mivel
a telefoniil6 nem konkretizillta,
melyik fi6kr6l van sz6, mind-
hdrmat le kellett ziirni 6s ki-
iiriteni" - t6j6koztatta lapunkat
Boiena Bruchterov6, a Nyitrai
Keriileti Rend6rkapitdnysdg
sz6iv6je. Sz6z<iwen m6teres
kcirzetben a szomsz6dos lak6-
hrizakban 6l6ket is evaku6ltiik.


