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A gépjárműüzletek száma hazánkban
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Csokrok. Holland diáktársaikkal tartottak virág-
kötészeti bemutatót csütörtökön Nyíregyháza belváro-
sában a Lippai iskola tanulói. Az elkészített esküvői 
csokrokat stílszerűen menyasszonyi ruhában mutat-
ták be a bájos lányok. (Fotó: Sipeki Péter)
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A megyében működő  ■
gyógyítóintézmények is 
csatlakoztak a tiltakozó 
demonstrációhoz.

Nyíregyháza (KM – B. M.) 
– Tegnap reggel óta zöld zász-
lót lenget a szél az ország szinte 
valamennyi kórházának hom-
lokzatán, míg az egészségügyi  

dolgozók zöld szalagot tűztek 
ki. Ez az első lépése annak az 
akciósorozatnak, amellyel az 
egészségügyi intézmények a 
finanszírozásból elvont 25,5 
milliárd forintot akarják meg-
kapni. 

– Nincs tovább hová hátrálni 
– mondta tegnap Seszták Osz-
kár, a megyei közgyűlés elnöke, 
miután a Jósa András Oktató 

Kórházban is kitűzték a zászlót 
és a dolgozók átvették a szalago-
kat. – Már minden olyan lépést 
megtettünk, az elbocsátásoktól 
a szociális juttatások visszavé-
telén át egészen a intézményi 
integrációig – folytatta az elnök 
–, amit fenntartóként a kórház 
finanszírozás kapcsán kialakult 
kezelhetetlen helyzetben meg-
tehettünk. 

Dr. Pikó Károly, a Jósa And-
rás Kórház főigazgatója, vala-
mint a Stratégiai Szövetség a 
Magyar Kórházakért Egyesület 
alelnöke azt mondta: soha nem 
volt olyan egységes az egész-
ségügyi szakma, mint most és 
végigviszik az akciósorozatot, 
amely révén hozzájutnak a 25,5 
milliárd forinthoz, mert ez a túl-
élés esélye. /3.

Élénk északi szél mellett vissza-
esik a hőmérséklet.

Reggel Délben Este
23oC

Csavaros bunyó
Szombaton este 
Nyírmadán a főtéren 
felállított szorítóban 
küzdenek majd meg egy-
mással a kick-box gála 
résztvevői.  /10.

Tudatos tervezés
A leszakadó városré-
szek felzárkóztatására 
is több száz millió 
forintot nyert a 
nagykállói önkor- 
mányzat. /8.

Lovastusa a Főnix Parkban

Csúcsok és csillagok /9.

Kicsik nagy öröme. Csütörtökön adták át a 
Mese-híd Gyerekházat Dombrádon, amelyet azon nyom-
ban birtokba vettek a csöppségek. (Fotó: Racskó Tibor)

Rénó buktatta le a csempészt Kölcsén
A sofőr kiugrott a  ■

kocsijából és elmenekült, 
de a közeli bozótosban 
elfogták.

Csaholc, Kölcse (KM) – Két 
helyszínen 9 millió forint érté-
kű csempészett cigarettát fog-
laltak le a rendőrök szerdán  
megyénkben. 

A Kölcsei Határrendésze-
ti Kirendeltség és a VPOP 
Észak-alföldi Regionális Nyo-
mozó Hivatalának munkatársai 
szerdán Csaholcon ellenőriztek 
egy magyar rendszámú gépko-
csit. A járműből 12 ezer doboz 
ukrán zárjegyes cigaretta ke -
rült elő. 

A rendőrök szerda este 
Kölcsén akarták átvizsgálni egy 

feltételezett csempész kocsiját. 
A sofőr kiugrott kocsijából és 
elmenekült. Autójában három-
millió forint értékű cigaretta 
volt. A határrendészek végül a 
Rénó nevű nyomkövető kutya 
segítségével megtalálták és 
elfogták a közeli bozótosban 
meghúzódó csempészt – tájé-
koztatta lapunkat Fülöp Ger-
gely rendőrségi szóvivő.

Holtan találták a Dunában
A család azonnal a  ■

helyszínre utazott, hogy 
azonosítsa a férfi holt-
testét.

Kisvárda (KM) – Egy 
héten át hiába keresték, végül 
Dunavecsén találtak rá a 
kisvárdai B. László holttestére 
tegnapelőtt a Dunában. B. Lász-
ló múlt szerdán munkába indult, 
este azonban már hiába várta 
haza a családja, mert a délelőt-
ti órákban nyomtalanul eltűnt. 

Szerettei egy hét múlva kap-
ták a hírt: szerdán Dunavecsén 
találtak egy személyt a Duná-
ban és a személyes iratok alap-
ján feltételezhetően B. László-
ról van szó. 

A család azonnal a helyszín-
re utazott, hogy azonosítsa a 
férfi holttestét. Fülöp Gergely 
r. százados, szóvivő megerősítet-
te: valóban a Kisvárdáról eltűnt 
családfőről van szó. Az ügyben 
közigazgatási eljárás folyik, a 
rendőrség vizsgálja a haláleset 
körülményeit.

Szakolyi fordulat
Szakoly (KM) – A Deb-

receni Ítélőtábla csütörtö-
kön döntött: Szakoly koráb-
ban felfüggesztett polgár-
mestere ellen minden pont-
ban elutasította a kerese-
tet, így Szűcs Gabriella a 
jövőben 192 nap után újra 
teljes jogkörrel elláthatja 
a munkáját. 

Horváth Kertészeti NapokHorváth Kertészeti Napok
szeptember 25-26-27-én!szeptember 25-26-27-én!

Minden növényMinden növény

15%-50%-70%15%-50%-70%  
árengedménnyel!árengedménnyel!

Több mint 1600 féle dísznövény!Több mint 1600 féle dísznövény!

Nagykálló, 
Korányi Frigyes u. 78. 
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Emlékek

Régi fotók /7.

HIRDETÉSEK


