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ATLÉTIKAI CENTRUM.
A Modern Városok
Programjának részeként megújul a szabadtéri rész és épül
egy korszerû atlétikai
csarnok is.
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SZÍNHÁZ

SZENTE VAJK.
Pont olyan kedves és
mosolygós, amilyennek
a Magyarország,
szeretlek! címû televíziós vetélkedõben.

HA BEINDUL A BULI...

KÖZELEG A HATÁRIDÕ
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban
kipostázta a nyilvántartott adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 48 169 darab
értesítést a 2017. február 10. napjáig beérkezett befizetések figyelembevételével. A
2017. I. félévre esedékes adók befizetési határideje – a munkaszüneti nap miatt –
március 16-a. Azokat az adózókat, akiknél a gépjármûadó vonatkozásában az adókötelezettséget érintõ változás következett be – ez közel 12 500 adózót érint –, az
adóhatóság tértivevényes levélben értesítette. A fizetési határidõre érdemes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek határidõ után
tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell felszámítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást is kezdeményezhet a tartozókkal szemben. Tekintettel az adók befizetésének határidejére, az adóosztály március 16-án (csütörtökön) rendkívüli ügyfélfogadást tart 8 órától 20 óráig az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ablakainál.
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ÁLLATI CUKISÁG

Eddig teljes hírzárlat mellett nevelte a Nyíregyházi Állatpark fehér oroszlánpárja a
télen született 3 kölykét, azonban a kicsik a tavasz elsõ sugarait megérezve, a napokban már elhagyták a biztonságot jelentõ „fészket”, és a mamájukat követve megtették az elsõ lépéseket a kifutóban.
Fotó: Nyíregyházi Állatpark

NÁLUNK NINCSEN KANYARÓVESZÉLY
Magyarország járványügyi helyzete stabil, a lakosság
a Makón észlelt kanyaró megbetegedések miatt nincs veszélyben – jelentette ki az Országos Epidemiológiai Központ fõigazgató fõorvosa a hét elején, Budapesten.
Magyarország keleti szomszédjában, Romániában jelenleg kanyarójárvány van. 2017. február végéig 3071
betegnél regisztrálták a kórt, tizenhatan meghaltak. Ott a
betegség fõleg olyan csecsemõk és kisgyermekek között
terjed, akik még nem kaptak oltást. A járvány Romániában elsõsorban olyan közösségeket érint, ahol az átoltottság nem elég magas, 95 százalék alatti. Az e közösségekhez tartozó családok jellemzõen sokat költöznek vagy folyamatos mozgásban vannak, nincs háziorvosuk, és a gyermekeiket nem oltatják be. Március elején Makón ütötte
fel a fejét a betegség, máshol nem, ugyanakkor megerõsítették a járványügyi felügyeletet. A makói kórházzal összefüggésben kilenc esetben igazolta a laboratóriumi vizsgálat a betegséget. Közülük egy ember a makói kórház bete-

ge volt. Makón elsõsorban azok az egészségügyi dolgozók betegedtek meg, akik a betegellátás elsõ vonalában
dolgoznak és fõként a Romániából érkezõ betegeket látták
el. Makóra már hétfõn megérkezett az az oltóanyag-mennyiség, amellyel elkezdték a betegek családtagjai, a kórház
egészségügyi személyzete és a bent fekvõ ápoltak oltását,
mely a beadás után két hét elteltével ad védettséget.

VÉDELMET AD AZ OLTÁS
A kanyaró elleni védõoltást 1969-ben vezették be Magyarországon azért, mert elõtte több, nagy kanyarójárvány
is volt az országban. Az oltás bevezetése után a kanyarójárványok megszûntek. 1989-tõl pedig ismétlõ oltást is
adtak kanyaró ellen, a megbetegedések száma is csökkent. A betegségre jellemzõ egyébként, hogy akik egyszer átestek rajta, immunissá váltak, még egyszer nem kaphatják el a kórt, hiszen védettséget szereztek a betegséggel szemben. Az elmúlt két évtizedben Magyarországon
az átoltottság meghaladta a 98 százalékot. Az oltás és az

emlékeztetõ oltás a szakirodalmi adatok szerint mintegy
99 százalékos védelmet biztosít. Magyarországon kanyarós megbetegedés 2002 óta nem volt, mindössze 12 olyan
esetrõl történt jelentés, amit behoztak az ország területére.

NEM ÁRT AZ ÓVATOSSÁG
A kanyaró rendkívül ragályos fertõzõ megbetegedés, amely
a kiütések megjelenése elõtt már négy nappal fertõzhet és a
fertõzõképesség a kiütések eltûnését követõen még négy napig tart. A vírusos betegség cseppfertõzéssel terjed, a kezdeti
tünetek hasonlóak az influenzához: magas láz, légúti tünetek,
kötõhártya-gyulladás. A tisztifõorvosi hivatal felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy ha valaki influenzaszerû tüneteket
észlel magán, és kiütések jelennek meg a fején, az arcán, akkor azonnal vegye fel a kapcsolatot elõzetesen telefonon a
háziorvosával. Az 1969 után, de 1989 elõtt születettek között
elõfordulhat, hogy valaki csak egy oltásban részesült, náluk
az immunitás szintje az évek múlásával csökkenni kezdhet.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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ÚJ IDÕSEK OTTHONA

FERGETEGES TÉLBÚCSÚZTATÓ

Új idõsek otthonát adott át a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség Nyíregyházán, a Bessenyei téren.
Az egyháznak az országban ez már az
ötödik ilyen intézménye. A nyíregyházi Atyám házában 16 idõs embert tudnak elhelyezni.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ 6. sz. Idõsek klubja fergeteges télbúcsúztató farsangi mulatságot
tartott, melyre az 1. számú klubot is
meghívták. Felléptek a klubtagok, valamint a vezetõk is, ezt pedig a vendégek vastapssal köszönték meg.
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LENGYEL KIÁLLÍTÁS

ROPTÁK A TÁNCOT IS

Lengyel mûvészek állították ki munkáikat a Pál Gyula Teremben, a Városi
Galériában és a Váci Mihály Kulturális Központban. A festményekbõl, fotókból és képeslapokból álló tárlatot
március végéig tekinthetik meg az érdeklõdõk.

19. alkalommal rendezte meg a Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey
Tagintézménye, a Vásárhelyi László
Alapfokú Mûvészeti Iskola és a Nyírség Táncegyüttes a Vécsey-Vásárhelyi
Kamaraversenyt, amelyen néptáncosok és népdalénekesek is felléptek.
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ADOMÁNY A SÜRGÕSSÉGINEK

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS

Összesen 200 ezer forint értékû
adományt ajánlott fel – pulzoximétert,
vérnyomásmérõket, infra hõmérõket és
csecsemõmérlegeket – a Global
Partners System Kft. a Jósa András
Oktatókórház gyermeksürgõsségi részlegének.

Kézimunka-kiállítást rendeztek a
klubtagok munkáiból a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyírszõlõsi
Idõsek Klubjában. A tárlaton a hímzések között megtalálható volt a beregi keresztszemes, gobelin hímzés, matyó
hímzés és a kalocsai hímzés is.
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TÛZGYÚJTÁSI TILALOM

MAGBÖRZE

Országos tûzgyújtási tilalmat rendelt
el a Földmûvelésügyi Minisztérium az
ország teljes területén lévõ erdõkre és
fásításokra, valamint azok határától
számított kétszáz méteren belüli részekre. Ezeken a területeken mostantól tilos a tûzgyújtás.

Második alkalommal rendezték meg
a Magbörzét a Sóstói Múzeumfaluban.
A rendezvény célja az volt, hogy a sokféle tájjellegû, ma már unikálisnak tekinthetõ zöldség- és virágmag cseréljen gazdát, ezáltal a program segítse a
biológiai változatosság fenntartását.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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NÉPSZERÛ UTAZÁSI CÉLPONT
Nyíregyháza és a Nyírség turisztikai
kínálatával is megismerkedhettek az érdeklõdõk a Budapesten rendezett Utazás
kiállításon. A március 2. és 5. között tartott turisztikai seregszemlén 23 országból
több mint 300 kiállító kínálatából válogathattak a látogatók.
Tavaszi csomagajánlatok sora várja az
érdeklõdõket idén is Nyíregyházán.
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi
Turisztikai Desztinációs Menedzsment Iroda ügyvezetõje elmondta, a március 2. és
5. között rendezett Utazás kiállításra külön készültek egy, a környék szálláshelyeit bemutató füzettel. A Hungexpo Budapesti Vásárközpontban tartott legjelentõsebb országos turisztikai seregszemlén a
nyíregyházi iroda az észak-alföldi régió
standján belül mutatkozott be. A cél az
volt, hogy Nyíregyháza, Sóstógyógyfürdõ
és a Nyírség turisztikai kínálatát a lehetõ
legszélesebb körben megismertessék. Elsõsorban azokra az új attrakciókra koncentráltak, amelyek 2016-ban nyíltak meg,
és talán még kevésbé ismertek a nagyközönség számára. Ilyenek például a Nyíregyházi Állatpark Andok világa, a múzeumfalunak az új típusú rendezvényei, a
Kállay-kúria Kállósemjénben, vagy Nyírbátorban a 2016-ban gyógyhellyé nyilvánított szénaréti tó és környéke. Furkóné
Szabó Marianna hangsúlyozta, Nyíregyháza és a Nyírség nagy népszerûségnek örvend a turisták körében, a kiállításon is
sokan érdeklõdtek már a térség kínálta
húsvéti programok és rendezvények iránt.
Kiemelte, a folyamatos fejlesztéseknek

köszönhetõen a régió turisztikai versenyképessége évrõl évre jelentõsen nõ, és egyre vonzóbb célpont a kikapcsolódni vágyók körében.

TÖBB SZÁZ KIÁLLÍTÓ
Az Utazás kiállítást idén 40. alkalommal rendezték meg. 23 országból több
mint 300 kiállító kínálatából válogathattak a látogatók. A kiállítás belföldi díszvendége az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált (EYOF) rendezõ Gyõr, a külföldi
Oroszország, a kulturális díszvendége pedig Pannonhalma volt.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

JEGYZET

GÖNDÖR VAGY GENDER?
Szerzõ: Tarczy Gyula
A másság-imádatba torzult nyugat
újabb õrülete: döntsék el a gyerekek maguk, ha felnõttek, hogy õk mik is valójában. Mármint, hogy nõk-e avagy férfiak.
Már az se számít, hogy a korábban (?)
egyértelmûnek számító jelek, hm, a lábak között, mit mutatnak... A beteges
gondolkodók szerint ugyanis ez már eleve hátrányos megkülönböztetés, alapot
ad sztereotípiákra, meg (minõ borzasztó!) a nemüknek megfelelõ nevelésre. A
büszke macsók spanyolhonában például
már pont fordított nemi szervekkel rajzolgatják a gyerekeket, miközben hirdetik: gyûlöletbeszéd, ha a szemünknek
hiszünk. Vagyis az, ha valakinek „fütyije” van, az fiú... S azoknál, akik gendernyelvezetet használnak (bizony, már
ilyen is van), maga lenne az istenkáromlás erre azt mondani, hogy, hát, az Isten
ennek vagy annak teremtette az embert.
Mert szerintük ilyen nincs (mellesleg Isten se nagyon), akkor se, ha amúgy évezredek bizonyítják. Hol is tartunk ebben a nagy genderségben? Nõnapi jegyzetnek indult az írás, s most rettegni
kezdtem, hogy esetleg megsértek vele valakit, aki esetleg még nem döntött – vagy
egyáltalán: ha a nõt veszem benne észre, ami március 8-án, legalábbis eddig,
külön divatban volt... Pedig csak azt akartam leírni, hogy végtelenül tisztelem és

becsülöm a nõket, s nélkülük nem érnénk
el semmit, mi férfiak sem, vagy ha véletlenül mégis, akkor nem lenne értelme. S
azt, hogy csodálom õket: többször annyit
bírnak, mint a férfiak, több szerepben. A
diszkrimináció, mint jelenség, persze valóság, de hergelés lenne kiélezni ezt csak
a nemek közötti egyenlõtlenségre. S ha
már itt tartunk, csak a tréfa kedvéért: három lányunkkal a családban elvileg én
lehetnék elnyomásban... Amúgy a
gender, szigorúan véve nem-et jelent,
eredetileg nyelvtani értelemben. A
gender-túlzásokra mondjunk tehát nemet! S miközben ezeket írom, az ünneplõs, szabadságos nagypéntekre épp egységesen igennel szavaztunk. Istenem, tán
mi még menthetõk vagyunk. Az én voksom genderek helyett speciel a göndöröké. És nem a fiúkra gondoltam közben.
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EGYEDÜLÁLLÓ ATLÉTIKAI CENTRUM ÉPÜL
Rövidesen elkezdõdhet a Tiszavasvári úton az Atlétikai Centrum építése. A Modern Városok Programjának
részeként induló, nagyjából 3,5 milliárd forintos beruházás keretében teljesen megújul a szabadtéri rész és épül
egy korszerû atlétikai csarnok, amely több sportágnak is
helyet ad.
Már elkészültek az engedélyes tervek, így következõ
fázisába léphet az Atlétikai Centrum építése. Mint múlt
heti számunkban írtuk: ez is azon projektek között van,
amelyek kapcsán Nyíregyházán egyeztetett Lázár János
miniszter dr. Kovács Ferenccel, s aminek megvalósulásáról még 2015 novemberében állapodott meg a miniszterelnök a polgármesterrel – számos más beruházás mellett.

FIGYELTEK AZ IGÉNYEKRE
Batizi Tamás, a polgármesteri kabinet vezetõje a Nyíregyházi Televíziónak azt nyilatkozta, a központ megépítése jó esetben nyáron elkezdõdhet. – Mivel jelentõs beruházásról van szó, a nemsokára kiírandó közbeszerzési
eljárás több hónapig is elhúzódhat, hiszen várhatóan sokan jelentkeznek a kivitelezésre. S utána kezdõdik majd a
látványosabb rész, az építkezés, melyet eddig hosszú idõn
keresztül a tervek elkészítése elõzött meg – mondta. A
kabinetvezetõ kiemelte: a koncepción többször is változtatni kellett a sportágak képviselõivel való egyeztetések
következtében, kielégítve az igényeket. Ami már biztos:
teljesen megújul a volt NYVSC pálya helyén létrejövõ centrum szabadtéri része, beleértve a rekortánt és a lelátót is.

A vívók és a tollaslabdázók is helyet kapnak az új épületben (A fotók tervrajzok, így csupán illusztrációk)
román sportolók körében amellett, hogy minden igényt
kielégítõen segíti majd a helyi sportolók felkészülését –
tekintett elõre Batizi Tamás.
Az atlétika mellett még három sportág jelenik meg
hangsúlyosan a csarnokban. A cselgáncsozók két tatamit kapnak, a Nyíregyházán egyre inkább sikeres sportágnak számító vívás képviselõi (természetesen a mozgássérültek, a kerekesszékesek edzéslehetõségeit is figyelembe véve) öt pástot, s az országszerte egyre népsze-

NEMZETKÖZI SZINT ÉS LEHETÕSÉGEK
Emellett épül egy körülbelül 5000 négyzetméteres fedett pályás centrum, ami több sportágat is befogad, de a
legnagyobb vonzerõt az atlétika jelenti majd. – A SYMA
csarnok mellett, amelynek bezárásáról is szólnak hírek,
ez lesz Magyarországon az egyetlen olyan, 200 méteres,
szabvány fedett pálya, lelátóval, amely alkalmas lesz országos és nemzetközi versenyek rendezésére. De nemcsak nálunk lesz különleges, hiszen a környezõ országok
atlétáinak is jó lehetõséget jelent majd. Tervezünk egy kisebb sportszállót, így akár versenyek, akár edzõtáborok
miatt is népszerû lehet Nyíregyháza a lengyel, szlovák,
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rûbb tollaslabda is megjelenik Nyíregyházán.
– Menet közben sokat kellett módosítani a terveken,
ugyanis mindenkinek a véleményét meghallgattuk. A tollaslabdánál, melyet itt is bizonyára sokan megkedvelnek
majd, kettõ helyett négy pálya lett, ugyanis ez alapfeltétel ahhoz, hogy versenyeket rendezhessünk, s a világítást is át kellett tervezni az õ speciális igényeik miatt. A
nehézatlétáknak, a dobóknak pedig például egy külön
szekciót hoztunk létre, hogy télen is készülhessenek –
vezetett körbe gondolatban Batizi Tamás.
A jogerõs építési engedélyt hamarosan megkaphatja a
város, így a régi épületek nemsokára eltûnnek a városhoz
került területrõl, hogy a helyét egy, az országban egyedülálló Atlétikai Centrum foglalja el. Ha a beruházás során minden rendben zajlik, 2018 õszére elkészülhet a létesítmény.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Most így néz ki az elhanyagolt terület, de a szabadtéri
rész is megújul a projektben
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AKTUÁLIS

NYÍREGYHÁZÁN ÜLÉSEZETT A NEMZETI ÚJ GÖRÖGKATOLIKUS PÜSPÖKI
ÖSSZETARTOZÁS BIZOTTSÁGA
REZIDENCIA ÉPÜL
Nyíregyházán tartotta kihelyezett ülését az Országgyûlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. Céljukat az új Alaptörvény
is tartalmazza, hogy a magyarság megmaradjon a szülõföldjén és gyarapodjon. A kihelyezett ülésen a kárpátaljai magyarság
helyzete és támogatása volt a fõ téma.
A három országgal is határos SzabolcsSzatmár-Bereg megye földrajzi helyzete
volt az egyik apropója annak, hogy Nyíregyházán tartsa kihelyezett ülését az Országgyûlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. Házigazdaként dr. Kovács Ferenc
polgármester többek között beszámolt a
megyeszékhely határon túli kapcsolatairól
is. A bizottsági ülés központi témája a kárpátaljai magyarság helyzete és támogatása
volt. Mint elhangzott, az ukrán állam szétesését követõen egyre inkább szükség van

az anyaország szolidaritására, támogatására. Ennek keretében például bérkiegészítést kapnak a magyar pedagógusok, egészségügyi dolgozók, valamint a kultúra munkatársai. Emellett fontossá vált a gazdaságfejlesztés támogatása is.

TÁMOGATJÁK A GAZDASÁGFEJLESZTÉST
Dr. Grezsa István kormánybiztos két
programot emelt ki. Az egyik az Egán Ede

gazdaságfejlesztési program, amely szûk
három év alatt 32 milliárd forintnyi tõkebeáramlást és vállalkozásfejlesztést idéz
elõ. Ebbõl 12 milliárd magyar költségvetési forrás, 20 milliárd pedig hitelkeret. A
másik pedig az államközi szerzõdésekre
épülõ 50 millió eurós segélyhitelkeret. Ebbõl azokat a határ menti infrastruktúrafejlesztéseket valósíthatják meg, amelyek nélkülözhetetlenek Ukrajna európai uniós
csatlakozásához.

Új épületrésszel bõvítik a Nyíregyházi
Egyházmegye püspökségének épületét. A
most készülõ szárnyban a görögkatolikus
püspöki rezidencia mellett az egyházmegye
oktatási és szociális irodái kapnak helyet. Az
építkezés mellett felújítási munkálatok is zajlanak, a papnevelõ intézet tetõterét és az
udvaron álló kápolnát is korszerûsítik.
A falai már állnak a Nyíregyházi Egyházmegye új püspöki rezidenciájának. A mun-

A püspökség udvarán álló kápolnában
is folynak a munkálatok. Az egyházmegye vezetése ugyanis úgy látta jónak, hogy
az új rezidencia kialakítása mellett egyúttal a papnevelõ intézet tetõterét és a szeminárium kápolnáját is felújítják. Ezt már
régóta tervezték, és az épületek rossz mûszaki állapota miatt már nem halaszthatták tovább a korszerûsítést. Mind a tetõté-

kálatok még a tavalyi év végén kezdõdtek.
Az építkezés során az eddigi hivatal mellé
a városháza felõl lévõ oldalon egy teljesen
új szárnyat alakítanak ki. Erre azért van
szükség, mert a mostani püspökség már
szûkösnek bizonyul.

ri részben, mind a kápolnában kicserélik
a szigetelést és a nyílászárókat, illetve modernizálják a fûtési rendszert. Ezenkívül a
papnevelõ intézet új tetõfedést is kap, a
kápolna liturgikus terét pedig új berendezéssel alakítják át.

KINÕTTÉK A HELYET

NYÁR KÖZEPÉRE BEFEJEZIK

Grunda János, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke elmondta, a Nyíregyházi Egyházmegye oktatási és szociális
rendszere kinõtte a püspökséget. Ezenkívül,
ahol eddig a püspök lakott, ott most már két
szemináriumi munkatárs lakik családostól. Így
szükség van az új nyíregyházi, mindenkori
hierarchának egy lakás kialakítására. Ezt
egyúttal úgy tervezték meg, hogy a püspöki
hivatal irodái is helyet kapjanak benne.

Az építkezés és felújítások önerõbõl, állami támogatásból és pályázati forrásokból
valósulnak meg. A munkálatok nagy részének a befejezése nyár közepén várható.
Ekkorra tervezik a szeminárium, illetve
a kápolna átadását, valamint addigra a püspöki rezidencia is elkészül külsõleg, belsõ
terének kialakítása azonban még várhatóan további idõt vesz majd igénybe.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

ÓVODA PROGRAM A MAGYARLAKTA TERÜLETEKEN
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az
egész Kárpát-medence magyarlakta területeit érintõ óvoda program is elindul több
mint 17 milliárd forintos költségvetéssel.

Pánczél Károly, az Országgyûlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke
elmondta, ez 68 új óvoda felépítését jelenti, közel kétszázat felújítanak vagy bõvítenek, és 1500 magyar óvodasarkot alakítanak ki ott, ahol a magyar gyerekek kisebbségben vannak. A programban szereplõ
ilyen intézményeknek a jövõ év végére kell
elkészülniük. Ehhez kapcsolódik az óvodában dolgozó gondozók, pedagógusok és
védõnõk képzése is.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

NEKROLÓG

ELHUNYT KOZMA PÉTER
Kozma Péter 1959. szeptember 5-én született
Kisvárdán. Általános iskolai tanulmányait Ajakon, a
középiskolát Kisvárdán, a Szent László Gimnáziumban végezte. 1978-ban érettségizett, majd ezt követõen felvételt nyert az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára, annak elvégzése után a Vásárosnaményi Városi
Tanács Igazgatási Osztályán dolgozott. 1986 õszétõl a
Szamosmenti Állami Tangazdaság fõosztályvezetõ-helyetteseként, majd 1990 és 1998 között – országgyûlési képviselõi mandátuma megszerzéséig – Nyírkáta
községben jegyzõként tevékenykedett. Az 1998. évi
országgyûlési választásokon a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei 6. számú OEVK (Nyírbátor) képviselõjelöltje

Március 4-én elhunyt Kozma Péter. A volt kormánymegbízott 58 évet élt.
„...Lelkem szabad. Feloldva minden, Mi szárnyait
leszegezé. Repülhet már a magas égig Vagy egy kopár
temetõn végig – Most ásott, néma sír felé...”
Ady Endre: Búcsú
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TOVÁBBI FELÚJÍTÁSOK

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,
Ajak Város Önkormányzata saját halottjának tekinti a
2017. március 4-én elhunyt Kozma Pétert, SzabolcsSzatmár-Bereg megye egykori kormánymegbízottját.
A kormányhivatal egyben õszinte részvétét fejezi ki a

volt, a megyei lista második helyérõl mandátumot szerzett. 2002-ben második ciklusát kezdte országgyûlési
képviselõként, ezúttal ellenzékben. 2006-tól 2010-ig
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyûlés alelnöke volt, majd 2010-ben újabb 4 évre országgyûlési
képviselõi megbízást kapott. Országgyûlési képviselõi
ciklusai során a területfejlesztési bizottság, az alkotmány- és igazságügyi bizottság, valamint a mentelmiösszeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság
munkájában is részt vett. 2014. július 1-jei hatállyal
nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjává.
családnak és a hozzátartozóknak. A család akaratának megfelelõen a néhai kormánymegbízottat 2017.
március 10-én, pénteken 13 órakor római katolikus
szertartásrend szerint helyezik végsõ nyughelyére szülõvárosában, az Ajaki Köztemetõben.
(Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)
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JELZÔRENDSZER

SEGÉLYHÍVÓ, AMELY ÉLETET IS MENTHET
Akár életet is menthet az a negyven modern, otthoni
segélyhívó készülék, amelyeket a kiterjesztett jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban használnak a gondozók és
a gondozottak. A Digitális Magyarország Alprogramban
megvalósuló szolgáltatás fõleg egyedülálló idõsek biztonságáról gondoskodik.
Magyarország Kormánya még 2014-ben határozott a
Digitális Magyarország elnevezésû program létrehozásáról, amelynek kiemelt célja, hogy az infokommunikációs
szolgáltatások és eszközök 2018-ra annyira terjedjenek
el, mint ahogy azt a program négy alappillére rögzíti. Ezek
a megvalósítandó célok a digitális közösség és gazdaságfejlesztés, az e-közszolgáltatások elterjedése, a digitális
kompetenciafejlesztés, valamint az ezeknek hátteret biztosító szélessávú internet lefedettség biztosítása. Az Alapprogram megvalósításának egyik mérföldköve volt, amikor 2016 júliusában Nyíregyházán kiosztottak 40 darab
olyan készüléket, amelyek egy karórából, valamint egy
mérõ- és egy jeltovábbító berendezésbõl állnak. 10 esetben ezekhez szén-monoxid-mérõ is tartozik. A víz- és ütésálló órát a gondozottaknak egész nap viselni kell azért,
mert az így tudja az egyén aktivitását mérni. A gép az
életritmust továbbítja a diszpécserszolgálat felé, amit a
szakemberek riasztás esetén elemeznek.

150 MÉTEREN BELÜL
A monitoron látható, ha a gondozott életében valami
nem a megszokottak szerint történik. A bajba jutott ellá-
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tott otthonában 150 méteren belül tud kommunikálni. Így
ha például valaki a fürdõszobájában, vagy a lakásához
tartozó udvaron lesz rosszul, akkor is tudomást szereznek
róla a központban.

KÖZEL 300 ESETBEN SEGÍTETTEK
Ezzel összesen 170 idõskorúra figyelnek a központ
munkatársai az év minden napján, a nap 24 órájában.
Szükség esetén a gondozók felkeresik az ellátottat otthonában, vagy gondoskodnak arról, hogy mentõ érkezzen a
helyszínre. 2016 júliusától több mint 280 esetben mentek
házhoz a Gondozási Központ munkatársai. A legtöbbször

azért, mert rosszul lettek vagy elestek, azonban a gépnek
köszönhetõen egyre több idõskorú komfortosabban, nagyobb biztonságban éli mindennapjait.

FOLYAMATOSAN LEHET CSATLAKOZNI
A programhoz folyamatosan lehet csatlakozni. Ezt a
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban telefonon
kell jelezni a 42/416-083-as számon. Ahhoz azonban,
hogy a lakásba beszereljék a szerkezetet, különbözõ feltételeknek meg kell felelni. Ezekrõl az intézmény munkatársai tájékoztatják az érintetteket.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
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70 ÉVES SZABÓ DÉNES, A NEMZET MÛVÉSZE
Már 4-es iskolás voltam, amikor Dénes bácsi megjelent a folyosón bakaruhában. Akkor talán még idegen lehetett számára a közeg, hiszen többször mesélt arról, hogy
minden szeretett volna lenni, csak általános iskolai énektanár nem. Elképzelte a jövõjét például fuvolásként egy
zenekarban. De úgy alakultak családi viszonyai, hogy az
egyetlen nyíregyházi zeneiskolai állást átengedte szintén
fuvolista feleségének, hiszen egy anya számára szabadabb
idõbeosztást kínált a zeneiskola. Õ pedig általános iskolai tanár lett, és egy ideig zenekari fuvolista.
Okkal emlegeti nagy elõdeit, és a már akkor is népszerû ének-zene tagozatos általános iskolát, melyben fiatalos
lendülettel új kórusszerkezetet alkotott. A Cantemus Gyermekkar és a Fiú Vegyeskar után megalakult a Pro Musica
Leánykar és a felnõtt Vegyeskar. Õk lettek a Cantemus
család – a Nyíregyházi Cantemus Kórus intézményének –
tagjai. Fellépéseikrõl, sikereikrõl hónapról hónapra hírt kap
az érdeklõdõ közönség.

A CANTEMUS A DIVAT
Amit csak sejthet: Dénes bácsi nem vásárol, ellátja õt
felesége, Ági néni. Dénes bácsit nem érdekli a divat. Õ
nem öltözködik, kizárólag fellépõruhát és cantemusos
pólót visel. Télen sem hord kabátot, csak egy flanelingben
szoktatja szervezetét a hideghez. Így igyekszik kivédeni a
tûri a megoldatlan problémákat. Az akadályokat. Alexa
Lászlóval, az egykori iskolaigazgatóval egy beígért, de
megkésett támogatás miatt képes volt személyesen kölcsönért folyamodni egy pénzintézethez, hiszen várták a
kórust a fesztiválon. Amikor megszületett elsõ unokája,
Hunor, arra vágyott, hogy õt elkísérje nyolcadikos koráig
a Kodály iskolában. De itt vannak már a négyévesek! Sok
erõt és türelmet saját és mások unokáihoz is! Persze, Dénes bácsi is volt gyerek! Puska, pisztoly, kard volt makói
kisfiú korában karácsonyi féltett vágya, de a háború utáni
nagy szegénységben praktikus, meleg téli holmikra futotta otthon, a református pap családjában, ahol zenét tanulni szinte kötelezõ volt. Persze, hogy a gyerekei, Barbara
és Soma is muzsikusok lettek.
betegséget. Akinek feladata van, annak nem lehet baja –
mondja. Dénes bácsi tehát nevel és szenvedélyesen tanít.
Lelkesít és szervez. Terveket szõ, s mindennek a végére
ér. És mindezt jól csinálja. Ezt várja diákjaitól és a körülötte élõktõl is. Dénes bácsi példakép. Életet ment! Máskor meg jutalomképp csokikockákat dobál a Kodály-teremben. A szülõi értekezleten és nyílt napokon mindenkit
meggyõz arról, hogy a Kodály iskola a legjobb választás
minden szülõ számára. Mozit talán csak a hosszú, buszos
utazások alatt lát – diákjai ajánlásával.

NYÍREGYHÁZI KODÁLY-ÜNNEP VASÁRNAP
Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50.
évfordulója alkalmából hallhat emlékkoncertet március 11-én 17 órától a budapesti Vigadó közönsége,
majd Nyíregyházán, a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében emlékeznek a kettõs évfordulóra március 12-én 18 órától. A koncerten Kodály
kórusmûvei mellett elhangzik a Psalmus Hungaricus!
Közremûködik a Zuglói Filharmónia (mûvészeti vezetõ: Záborszky Kálmán), a Cantemus Fiúkórus, a
Cantemus Gyermekkórus, a Pro Musica Leánykar, a
Cantemus Vegyeskar és Nyári Zoltán (tenor). Vezényel Szabó Dénes és Szabó Soma. A koncerten a 70
éves Szabó Dénes, Kossuth-díjas karnagyot, a Nemzet Mûvészét is köszöntik!

ÉNEKLÉS ÉS ÚSZÁS
Dénes bácsi szereti a reggeli fürdést a tengerben –
ugyancsak a hosszú buszos utazások alkalmával. Kodályhoz hasonlóan ragaszkodik ahhoz, hogy a kórustagok sportoljanak, s ússzanak. Ép testben, ép lélek – véli. Maga is
rendszeresített egy-egy szaunanapot a sóstói fürdõben.
Szabó Dénes nem szereti a haszontalan idõtöltést. Nem
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TÚL A NÉGY ÉVTIZEDEN
Koncertek télen-nyáron. Énekórák, próbák és fesztiválok. Hétköznapok és ünnepek. Élmények, sikerek, bosszúságok. Minden õsszel újrakezdés. Túl a négy évtizeden, itt
Nyíregyházán. Csupán ennyi! Nincs benne titok. Folyamatos jelenlét a zenében, a kóruséletben, a tanításban, a
fesztiválvilágban. Mesterkurzusok, szakmai fórumok. Keleti és nyugati utak. Nincs szabadság, nincs nyári pocolás
– illetve van. Énekkarosokkal hazai fellépésen, vagy a világ távoli tájain – esetleg nyolcadikos búcsútáborban a
Tisza-parton, Velencében vagy Bécsben.
Sok humor, pozitív gondolatok, szorgalom, nagyformátumú tervek, végtelen hit a kodályi úton – így jutott el
Szabó Dénes a Liszt- és Kossuth-díjig, a Prima-díjig, s lett
Nyíregyháza Díszpolgára, a Nemzet Mûvésze, és a város
örökös karnagya, jelképes karmesteri pálcával (lásd címlapi ajánlóképünkön az átadás pillanatát). További sikeres
esztendõket, ígéretes terveket, tehetséges gyerekeket kíván a hálás tanítványok, szülõk és koncertlátogatók nevében: Matyasovszki Edit!
2017. MÁRCIUS 10.
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VILÁGSZENZÁCIÓ, NYÍREGYHÁZI PROFESSZOR IRÁNYÍTÁSÁVAL
Tíz nap alatt 4800 kilométert megtenni autóban vagy
éppen repülõn ülve, még egy átlagos emberi szervezetet
is megterhel, nemhogy egy 16 gramm tömegû, sérülékeny apró molnárfecskét, aki a hátára szerelt kis zsákkal
a több mint egy hétig tartó utazása során legfeljebb csak
hétszer „áll meg” pihenni, a vonulási sebessége pedig eléri
a napi 1080 kilométert...
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, valamint a Svájci Madártani Intézet munkatársai alkotta kutatócsoport dr. Szép Tibor, a Nyíregyházi Egyetem professzorának vezetésével a világon elsõként alkalmazott
sikeresen kistömegû, 0,6 grammos geolokátort a 16 gramm
tömegû molnárfecske és a mindössze 13 gramm tömegû
partifecske vonulási és telelési területének megismerésére. A madarak hátára kis „hátizsákként” felhelyezett szerkezet 5 percenként rögzítette a kis eszközt ért fény mennyiségét, amit eltárolt egy memóriában, és a fecskék Afrikából való visszatérése és ismételt befogása után letöltöttek.
A kutatók a geolokátorral Szabolcs és Gávavencsellõ térségében megjelölt 80 partifecske és a Nagyhalász-Homoktanya térségében megjelölt 50 molnárfecske közül 5-5 fecskét tudtak visszafogni. Az eszközökbõl szerzett adatok
alapján napi lebontásban megállapíthatóvá vált a napfelkelték, napnyugták idõpontja, a nappalok és éjszakák
hossza, és így 200–300 kilométer pontossággal meg lehetett határozni, hogy hol milyen földrajzi hosszúságon és
szélességen volt az adott napon a madár.

DRASZTIKUSAN CSÖKKEN A SZÁMUK
– A partifecskék állományaival elõször 1986-ban kezdtünk el szisztematikusan foglalkozni sok egyetemista és
fõiskolai hallgató bevonásával a Felsõ-Tisza mentén. Az
alapkérdésünk az volt, hogy felmérjük, itt, Európában hogyan változik a madarak száma, és az mennyire függ at-

partifecskék 4-5 ezer kilométer távolságra telelnek Kamerun/Csád térségben és két hét alatt tértek vissza – a Szahara
és a Földközi-tenger középsõ területein áthaladó, az õszi
vonulástól eltérõ útvonalon – a fészkelõterületükre. A két
hétbõl összesen hat napot pihenéssel töltöttek. A Szaharán
keresztül egyhuzamban olykor 1000 kilométert meghaladó távolságot is repültek, amely után 1-2 nap alatt próbáltak fõként vizes élõhelyeken annyi rovart magukhoz venni,
hogy a bõr alatti kötõszövetben felhalmozott zsírtartalékkal újabb nagy távolságot repüljenek. Ez egy hihetetlen nagy
erõfeszítéssel járó folyamat, hiszen tényleges vonulási sebességük átlagosan 620 km/nap volt. A molnárfecskék pedig 4800 kilométer távolságra teleltek Közép-, Kelet-Afrikában és egyikük Dél-Afrikában, ahonnan 10 nap alatt tértek haza, és 3–7 helyen tartottak pihenõt. Az õ vonulási
sebességük elérte a napi 1080 kilométert is – magyarázta a
professzor.

ben meghatározható helyek – ellentétben a parti- és füstifecskékkel, akik nyílt területeken éjszakáznak –, ami magyarázatot adhat a kevés afrikai megkerülés okáról. A professzortól tudom meg, hogy idén újabb geolokátorokat
fognak felhelyezni a fecskékre és remélik, hogy a mostanitól még többet tudnak visszafogni és több információ áll
rendelkezésükre.
– Arra keressük majd a választ, hogy a hazai fészkelési körülmények milyen módon befolyásolják a madarak
kondícióját, vonulásuk és telelésük idejét és helyét, valamint milyen mértékben befolyásolják az afrikai körülmények a telelést/vonulást követõ költési sikerüket. Hi-

GENETIKAILAG PROGRAMOZOTT

Partifecske a felhelyezett geolokátorral 2012-ben
(Fotó: dr. Szép T.)
tól, hogy mi történik Afrikában – magyarázta dr. Szép Tibor. Ennek érdekében a kezdettõl gyûrûztük és felmértük
a Felsõ-Tisza mentén lévõ fészkelõtelepeket, és 1990 óta
minden évben felmérjük a Tisza teljes hazai, közel 600
kilométer hosszú szakaszának partifecske-állományát.
Közel 30 év telt el azóta, de egyetlen gyûrûzött fecskénk
sem került elõ eddig Afrikából. A kilencvenes években
egyébként a Tisza mentén 30 000 párt számoltunk, az utóbbi két évben azonban már mindösszesen csak 3000 maradt belõlük, tehát 90 százalékuk eltûnt. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy nagyon drámai módon csökkent a hosszú távon vonuló madárfajok száma. Õk azok, akik nemcsak a
Földközi-tengert, de a Szaharát is átrepülik vonulásuk során.

MEGDÖBBENTÕ RÉSZLETEK
A kutatók által 2010 végén kifejlesztett geolokátor megadta a lehetõséget arra, hogy pontosan követni lehessen a
fecskék útvonalát, azt, hogy az utazás során mit csinálnak, mennyi ideig tartózkodnak Afrika bizonyos helyein
és fõként milyen sebességgel repülnek tavasszal vissza.
– Elõször tudtuk ilyen pici madaraknál pontosan kimérni, mennyit is repülnek a tavaszi vonulás során. Ilyenkor
nagyon gyorsak a madarak, gyorsabbak mint õsszel, mert
aki hamarabb visszatér a fészkelõterületre, az a legjobb élõhelyet és párt tudja választani, tehát nagy késztetés van
rajtuk. A sebességük bennünket is megdöbbentett. A tiszai
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– A klímaváltozás miatt egyre korábban kezdõdik a
tavasz, ez azonban nagy zavart tud okozni a vonuló
madarak életében. A hosszú távon vonuló madaraknál
ugyanis genetikailag programozott, hogy mikor indulnak el és mikor térnek haza. Vonulásuk és fészkelésük
idõzítése az elmúlt évezredek során átformálódott a természetes szelekció révén, mégpedig úgy, hogy a fiókanevelés ideje a táplálékul szolgáló rovarok legnagyobb
mennyisége idejére essen. Napjaink klímaváltozása miatt a növények és így a rovarok fejlõdésének és szaporodásának kezdete gyorsabban változik, mint ahogy
ezek az „utazók” ehhez alkalmazkodni tudnának. Ennek következményeként „lekésik” a rovarokban bõvelkedõ idõszakot, kevesebb rovarhoz jutnak és kevesebb fiókát is tudnak nevelni, így számuk folyamatosan csökken.
A partifecskék esetében egy átlagos vonulási-telelési
idõszak során, az óriási erõfeszítést igénylõ „utazás” miatt évente elpusztul a fészkelõ egyedek 60 százaléka, és
hasonló értékek jellemzõek a molnárfecskékre is. A
geolokátorok által rögzített fényadatok feltárták azt is, hogy
a molnárfecskék az afrikai telelési idõszakban üregeket/
odvakat is használnak éjszakázásra, ezek pedig nehezeb-

Molnárfecske a geolokátorral
potézisek vannak, de azok érdemi tesztelését segítõ adatok sajnos hiányosak úgy Európában, mint Észak-Amerikában. Azzal, hogy sikerült eredményesen alkalmazni a
geolokátort az általunk több évtizede vizsgált fecskéknél, egyedülálló lehetõség nyílik alaposan feltárni a madarak életét. Még összetettebben tudunk választ adni arra,
mik azok a mechanizmusok, amelyek a csökkenést kiváltják, és milyen beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy
azokat kompenzálni tudjuk. Az így kapott új ismeretek
nagyban növelhetik a jelenlegi, fõként a madarak sikeres hazai költését segítõ erõfeszítések hatékonyságát a
fecskék, gólyák esetében, hogy számuk csökkenése mérséklõdjön – tette hozzá.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MADÁR MONITORING KÖZPONT: ÓRIÁSI ADATBÁZIS NYÍREGYHÁZÁN
– A madarak a táplálékhálózat felsõ szintjén foglalnak helyet. Ez azt jelenti, hogy ha valami probléma
történik a vadon élõ rovarok, a növények szintjén, akkor a madarak ezt jelzik. A Nyíregyházi Egyetemen,
illetve a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) együttmûködésében városunkban mûködik a madár monitoring központ, ami Közép-Kelet-Európa legnagyobb adatbázisát gondozza. (A vadon élõ
madárfajok állományáról több mint 16 millió rekordnyi adat van benne). Térségünkben nagyon pontos in-

formációkkal rendelkezünk arról, hogy mi történik a
biológiai sokféleséggel, a madarak adatai alapján. Például tudjuk, vannak nyertesek is: a cinegék, a rigók,
vagyis az állandó és rövid távon, a Földközi-tenger
térségébe vonuló madarak, amelyek állománya növekszik, méghozzá pont a klímaváltozás miatt, ugyanis az
enyhébb telek számos faj esetében a vonulási távolság, idõszak rövidülését vagy akár annak elmaradását
is eredményezheti, csökkentve ezzel pusztulásuk mértékét.

2017. MÁRCIUS 10.

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Az egyszerûbb relatív, avagy
helyi iparûzési adóbevallás elektronikusan
az önkormányzati adóhatóság ajánlásával
A helyi iparûzési bevallással érintett adózóknak 2017. január 1-jétõl lehetõségük van arra, hogy az állandó jellegû helyi iparûzési adóról szóló bevallási kötelezettségeiket elektronikus úton az állami adó- és vámhatósághoz (NAV) nyújtsák
be. A törvényi változás elsõsorban azt a célt szolgálta, hogy azok a nagy adózók,
akik több száz önkormányzat felé nyújtanak be egyidejûleg adóbevallást, ily módon, csoportos beküldéssel is eleget tudjanak tenni a bevallási kötelezettségeiknek. Emellett természetesen továbbra is lehetõség van arra, hogy az adózók közvetlenül teljesítsék az önkormányzati adóhatóság felé az iparûzési adóbevallásokat, sõt a helyi adóhatóság az alábbiak miatt kifejezetten ajánlja a bevallások hozzá történõ benyújtását.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a NAV jelenleg a helyi iparûzési adóról szóló bevallást – befogadó nyugta kiadása mellett – késedelem és tartalmi vizsgálat nélkül,
elektronikusan továbbítja az adóalany által megjelölt székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati adóhatóságnak. A NAV nem vizsgálja a benyújtási jogosultságot sem, annak céljából a beküldõ adóazonosító jelét és nevét továbbítja az önkormányzati adóhatóságnak.
Az eddig beérkezett, NAV-hoz benyújtott helyi iparûzési adóbevallások tapasztalatunk szerint gyakran hibásak, hiányosak, így azokat adózói közremûködés nélkül nem lehet feldolgozni.
A nyíregyházi önkormányzati adóhatóság javasolja, hogy az esetleges hibás iparûzési adóbevallások elkerülése érdekében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Adóhatósága által közzétett, elektronikusan kitölthetõ, alapvetõ ellenõrzési algoritmusokkal ellátott helyi iparûzési adóbevallási nyomtatványt használják adózóink vagy
azok könyvelõi.
Különösen ajánlott a helyi adóhatóság által biztosított elektronikus
kitöltõprogrammal támogatott nyomtatvány használata azon adózók esetében, akiknek önkormányzatunk adókedvezményt biztosít. Ilyenek azok a vállalkozások,
amelyeknek az éves vállalkozási szintû adóalapja a 2,5 millió forintot nem haladja meg.
Tavalyi évtõl biztosítottuk adóhatóságunknál az elektronikus ügyintézést ügyfeleinknek. A honlapunkon elérhetõk az elektronikusan beküldhetõ nyomtatványaink. Az elektronikus rendszer használatához a kormányzati portálon keresztül, okmányirodai regisztrációt követõen létrehozott ügyfélkapu használatával van lehetõség mind a magánszemélyek, mind a jogi személyek és jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezetek számára. Nem természetes személy adóalanyok esetében
az Adózás rendjérõl szóló törvény szerinti képviselettel rendelkezõnek kell regisztrált ügyfélkapuval rendelkeznie.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben az adózó helyett annak képviselõje nyújtja be elektronikusan a bevallást, úgy igazolni kell a képviseleti jogosultságot, vagyis meghatalmazást kell benyújtania.
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos bõvebb tájékoztató megtalálható a
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon az Adóügyek rovatban / Új lehetõség: E-bevallási nyomtatványok a helyi adóigazgatásban.
A nyomtatványok letölthetõk: varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról: Adóügyek
rovat /Adóosztály letölthetõ adatlapjai.
A 2016. adóévi helyi iparûzési adóbevallást az állandó jellegû iparûzési tevékenység utáni adókötelezettségrõl 2017. május 31-éig kell teljesíteni.
Elektronikus letöltéshez, beküldéshez kapcsolódó technikai segítséget munkaidõben a 42/524-575/633 melléken nyújt Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Adóosztálya.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Adóosztály

2017. MÁRCIUS 10.

9

INTERJÚ

TÚL AZ EZREDIK BALESETEN…
Nyomszegény akta, egymásnak ütközõ tanúvallomások és néhány fotó. Sokszor a munkájához csak ennyi áll
rendelkezésre egy igazságügyi mûszaki szakértõnek, aki
a közúti közlekedési baleseteket lerajzolja, kiszámolja,
és elemzi. Ha kell, ugyanazokat a fényképeket tízszer,
húszszor, százszor, akár napokon át, mígnem sikerül kiderítenie vagy legalábbis eshetõséget adnia arra, mi vagy
ki okozhatta a tragédiát...
Tavaly 16 506 személyi sérüléssel járó és 556 halálos
közlekedési baleset történt Magyarországon. Ezek száma
ráadásul évek óta alig változik. Van, hogy emberi felelõtlenség miatt következnek be, de ahogy a Nyíregyházán
élõ dr. Kemény Lajos igazságügyi gépjármû-közlekedési
mûszaki szakértõ is hangsúlyozza, egy balesetnek mindig
több oka van...

NEM AKARATTAL KÖVETTÉK EL
Ott jártamkor az 1326. szakvéleményét írta. Harminc
éve foglalkozik balesetelemzéssel, de már az 1960-as évek
elején elkezdett érdeklõdni a mûszaki szakértõi alapismeretek iránt, amikor megvásárolta Ternai Zoltán professzor
egyik könyvét. Az már a sors furcsa fintora, hogy késõbb õ
lett a tanára és nála is doktorált. Dr. Kemény Lajos 1980 óta
dolgozik igazságügyi mûszaki szakértõként. Feladata, hogy
a bíróság, az ügyészség, a rendõrség vagy a jogszabályban
meghatározott más hatóság kirendelése esetén – vagy megbízás alapján – szakvéleményével segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.
Dr. Kemény Lajos munkában egy baleset helyszínén

Balesetrekonstruálás közben
– Akik az ilyen ügyekben elkövetõkké válnak, nem
gengszterek, nem akarták elütni a gyalogost, vagy éppen
nem szándékosan mentek neki egy másik autónak, hanem figyelmetlenek voltak, vagy bármi egyéb tényezõ
közbeszólt. A halálos balesetek esetében a rendõrség számára kötelezõ a szakértõ bevonása, hiszen ilyenkor – legalább sajnos az egyik fél – már nem tudja elmondani, mi
történt – magyarázza.

MILLIÓ MELLÉKLET
– Egyszerre maximum két baleseten szoktam dolgozni. Általában ezekkel kelek, ezekkel fekszem. Gondolkodom rajtuk éjjel, nappal. A munkának egyébként megvan a sorrendje. Mindig a legbiztosabbal
kezdem, ami a rendõri anyag, vagyis a helyszínrajz,
a fényképek. Átrágom magam rajtuk, megnézem,
egyeznek-e ezek. Leírom, hogy vannak összetörve a
jármûvek. Ebbõl megtudom, hogy érintkeztek, milyen
pontokkal. Az elütési helyet is megvizsgálom, jó, amit
a helyszínelõ rendõr megállapított? Ha ez megvan,
jön a sebesség, majd a féktávolság. Összevetem az
ott megengedett sebességgel. Számolgatok, hogy milyen sebességgel tudta volna elkerülni a balesetet, hol
fékezett a valóságban, mikor és hol kellett volna, és
egyáltalán látta-e már az elébe kanyarodó másik gépkocsit. Ebbõl aztán születik egy szakvélemény, millió
melléklettel.

A LEGAPRÓBB NYOM IS SEGÍTHET
– Általában nehezebb, hosszabb munkát igénylõ eseteken dolgozom, amelyek 75 százaléka balesetekkel kapcsolatos – folytatja a szakértõ. – Mikor bekövetkezik a baj,
kimegyek a helyszínre és egy szemlebizottság tagjaként
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elemzem, rekonstruálom a történéseket. Ha a kirendelés
késõbb történik, az a jobbik eset, ha még megvan az autó,
tudok beszélni a résztvevõkkel, akik elmondják, mi történt. Nekik mindig mûszaki kérdéseket teszek fel, mint
például hogy mennyire nyomta a féket, hogy érezte a pedált, esetleg „kalapált” a lába alatt a fékpedál? Volt abs,
vagy nem? Persze elõfordulhat az is, hogy már nagyon
régen történt a baleset, akár azóta az egyik jármûvet el is
adták, a sérültet eltemették és semmi nem maradt a tragédia után, csak a képek. Van, hogy ennyibõl kell dolgoznunk. Egy szakvélemény elkészítése általában két hétig,
munkaórában 20–40 óráig is eltart. Elõfordul, hogy 10 órát
csak az vesz el, hogy átnézzük a fényképeket, digitálisan
babráljuk, hogy hátha valamit még fel tudunk fedezni, ami
elkerülte a figyelmünket.

„A LÁBAM RESZKETETT”
– Még mindig emlékszem az elsõ ügyemre. A
Tiszavasvári úton egy busz ütött el egy gyalogost. A
lábam reszketett, mikor megláttam, hogy ott fekszik a
halott az autóbusz kerekeinél, de végeznem kellett a
munkámat, nézni a féknyomot, és azt, hogy milyen
ponton ütköztek, érintkeztek. Persze, sok ilyen ügy
van, ami megmaradt bennem. Említhetném a Sóstói
úti balesetet is, amelyben volt egy „takarókocsi” és
így ütközés következett be. Ezt kell kibogozni, hogy
mi történhetett, ugyanis ha a takaróautó csak fél méterrel állt volna kintebb, már másképp látták volna
egymást a balesetet elszenvedettek. Olyan is lehet,
hogy bizonyítékok hiányában nem tudom megállapítani, mi történhetett. Egyszer kiküldte nekem a bíróság egy Dunántúlon történt baleset aktáit. Az eset arról szólt, hogy az autópálya fölött ment le a nap, amikor egy hölgy az autójával egy emelkedõn haladt fölfelé – az emelkedõ az autópálya fölötti hídra vezetett
rá – és elsodort egy gyerekkocsit. A tanúk elmondása
szerint a sofõr nagyon furcsán viselkedett, csak maga
elé nézett. Nekem fel kellett volna vázolnom, hogy
hogyan láthatta az autóvezetõ ezt a bizonyos gyerekkocsit az út szélén, de nem lehetett teljes bizonyossággal megmondani. Azt viszont senki nem vette észre, hogy ebben a balesetben a vezetõ hölgynek mûlencséje volt. Nem tudtam ugyan megállapítani, hogy
pontosan mi történt, de arra felhívtam a bíróság figyelmét, hogy a mûlencse vakításra roppant érzékeny és
mivel a napnyugtával ment szemben a hölgy, ez is
okozhatta a balesetet.

A szakértõ azt mondja, a balesetek többsége azért következik be, mert az egyik autós átmegy a baloldali sávba, miközben szembõl jön egy másik gépkocsi, de sokszor a megengedettnél nagyobb sebességgel teszik ezt
meg, vagy akár télen a csúszós aszfalton is nyári gumit
használnak.

SOKSZOR VÉDTELEN A MOTOROS
– Voltam olyan balesetnél, amelyben egy autó befordult a motoros elé, aki egyébként betartotta a sebességhatárt és összeütköztek. Az ilyen esetek rendszerint tragikus körülménnyel járnak, hiszen az idõ
rövidsége miatt a motoros kormányozni nem tud, pedig ahhoz, hogy elkerülje a balesetet, el kellene fordulnia. Megpróbálja megdönteni a motort, de a gumiabroncs tapadását csak egy darabig lehet kihasználni. A motor nekimegy az autó elejének, a motoros
pedig fejjel neki a kocsi oldalának. Olyan esettel is
találkoztam, amikor a sebességhatár túllépése okozta a bajt. A motoros annyira gyorsan ment, hogy nem
tudta bevenni a kanyart és átszállt a temetõ kerítésén. A sírok között állt meg.

„AZ ILYEN ESETEK MEGRÁZNAK”
Dr. Kemény Lajos mialatt apró makettekkel rekonstruál
nekem egy balesetet és megmutatja polgári bírósági eljárások piszkozatait, csak egy kérdés jár a fejemben: Hogy éli
meg a tragédiát, hiszen ezekkel találkozik nap mint nap?
– Megszokja az ember 30 év alatt – válaszolja. – Amit
nem lehet, azok a gyerekbalesetek. Amikor látom a hûtõrácsra feltapadva a csokoládéspapírt, ami a gyerek kezében volt, a szívem elszorul. Vagy amikor kiszalad a gyerek az iskola nagykapuján, arra jön egy autó és elüti. A
sofõr ráadásul gyorsan hajt, és érthetetlenül állok a felett
is, hogy miért volt nyitva az iskola nagykapuja. Az ilyen
esetek mindig megráznak.

FIATALOK KELLENÉNEK
– Hogy mit szeretnék elérni a jövõre nézve? Szeretném,
ha lennének fiatalok, akik ezt a szakmát és hivatást választanák, mert mi már nagyon öregek vagyunk. Az igazságügyi gépjármû szakértõk átlagos életkora 60 és a halál
között van. Pedig a munkánk érdekes, a nyomozáshoz
hasonlít, értékelni és meglátni kell, ami izgalmas. De sajnos sok iskolát kell kijárni ahhoz, hogy valaki balesetet
tudjon elemezni, ráadásul a kellõ szakmai megbecsülésünk is hiányzik még – zárta a beszélgetést.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZÍNHÁZ

SZENTE VAJK NYÍREGYHÁZÁN RENDEZ
Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója úgy gondolta, ez
a darab ennek a társulatnak is nagyon „jól állna”, ezért
kért fel, vigyem színre itt is. Ez nem jelenti, hogy ugyanolyan elõadást láthatnak majd a nézõk, hiszen több ponton is változtattam a szövegkönyvön.

Pont olyan kedves és mosolygós, amilyennek a Magyarország, szeretlek! címû televíziós vetélkedõ mûsorvezetõjeként azok is megismerték, akik nem látták még, amint
mondjuk „primadonnaként” nevetésre csábítja a publikumot, nem lehettek nézõi mind számosabb rendezésének, nem tudták, milyen merész, ötlettel teli színdarabokat ír, hogy mûfordításokat készít, avagy dalszövegeket
alkot például Zsédának vagy Wolf Katinak.
Hihetetlen, hogyan fért bele ennyi minden fiatal éveibe! Nyíregyházán több színpadi munkáját is láthatták már
Thália kedvelõi. A legutóbbi VIDOR Fesztivál legjobb rendezésért járó Capitano-díját vehette át A szõke ciklon címû
Rejtõ-regény színre viteléért; szövegkönyvet és dalszövegeket is írt Galambos Attilával együtt a Csoportterápia címû
mjuzikelkamedinek, amit mi a tavalyi seregszemlén a kecskeméti színészek elõadásában láthattunk, s ráadásként
szintén nemcsak rendezõje, de írója is volt a Tied a világ!
címû zenés „társasjátéknak”, amelyben az Illés együttes
örökzöld dallamai is felcsendültek a szabadtéri színpadon. Milyen érzésekkel érkezett hozzánk az olvasópróbára? – kérdeztem tõle elõször.

A HELLO, DOLLY! NEKÜNK IS JÓL ÁLL
– Amikor a debreceni Csokonai Színházban voltam pályakezdõ színész, gyakran megfordultam Nyíregyházán.
Ekkor ismerkedtem meg például Puskás Tivadarral. Az itteni színészekkel együtt hoztuk létre a Senki sem tökéle-

A NÕ DÖNT, BETELJESÜL-E A SZERELEM

test, amiben játszott például Horváth László Attila, Jenei
Judit, Tóth Károly és Gyuris Tibor is. Horváth Margitba
tízévesen szerettem bele Békéscsabán, a szerepen kívül.
A Légy jó mindhalálig-ban én voltam Doroghy Sanyika, õ
pedig Viola kisasszony, a nõvérem. Jó ismét találkozni
velük. Az olvasópróbára már úgy jövök, hogy 100 százalékban kész van a fejemben, milyen elõadást szeretnék. A
Hello, Dolly közismert, remek darab, a Barbra Streisand
fõszereplésével készült filmet sokan látták már, de nem
érzem, hogy ez nehezítené rendezõként a helyzetemet. A
szolnoki Szigligeti Színházban egy éve már rendeztem ezt
a musicalt, hatalmas sikere volt. Kirják Róbert, a Móricz

Szente Vajk elmondta, négy szerelmi történet köré szervezõdik az elõadás, melyek közül az egyik elõre eltervezett, a másik „hirtelen felindulásból” elkövetett, de van
még szerelem elsõ látásra, s a negyedik vegyíti az elõzõ
hármat. A közös bennük, hogy a nõk akarata a meghatározó, ahogyan az életben is. Élõ zenekari kísérettel csendülnek fel majd a világhírû dallamok. A koreográfiákat
állandó partnere, Turi Lajos készíti. A különleges díszlet
lila emeletes tortát idéz majd fel, aminek szeletein minden jelenet elfér majd.
A 36. születésnapját április elején betöltõ sokoldalú mûvész maga ad ajándékot a Móricz Zsigmond Színház nézõinek, egy borítékolhatóan szórakoztató Hello, Dolly!
musical rendezésével. Társulatunk olyan remekül éneklõ
tagjai játszanak majd benne, mint Horváth Margit, Puskás
Tivadar, Horváth Sebestyén Sándor, Tóth Zolka, Lakatos
Máté, Kuthy Patrícia, Széles Zita vagy Nyomtató Enikõ.
Sikerül-e a talpraesett házasságszerzõ Dollynak más hölgyek helyett a maga számára „becserkészni” a dúsgazdag, ám mogorva üzletembert, Horace-t, miközben azért
mások boldogságának útját is egyengeti? Az évad utolsó,
április 15-ei premierjén kiderül. (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

PÁLYÁZATI TÁNCVERSENY A MÛVÉSZETIBEN
Pályázati táncversenyt rendeztek a Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnáziumban. A megmérettetésnek számos nyertese lett, két Universitas gyûrût is kiosztottak.
Eredmények:
Néptánc: 1. helyezett: Bíró Gréta Dorina–Németi Márk.
2. helyezett: Lantos András. 3. helyezett: Szabó Eszter.
Universitas gyûrû: Lantos András.
Közönségdíj: Bari Dóra Gabriella.
Különdíj: Kocsis Vivien, Lantos András – Szabolcs
Néptáncegyüttes különdíja. Kondráth Kinga – Nyíregyháza város különdíja.
Moderntánc: 1. helyezett: Haller Dorisz. 2. helyezett:
Nagy Zsanett. 3. helyezett: Kercsó Attila.
Universitas gyûrû: Márföldi Bea.
Közönségdíj: Bogár Edina.
Különdíj: Petrényi Írisz – Nyíregyháza város különdíja.
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ÉRDEKESSÉG

ANDOR NEVELDÉJÉBEN GYAKRAN BEINDUL A „BULI”
Szinte mindenkinek van valamilyen hobbija. Van, aki
horgászni szeret, míg más sziklát mászni, túrázni, vagy
éppen Kinder-figurákat gyûjteni, sõt, olyan is akad, aki
keltet, méghozzá nem is akármilyen állatokat és nem is
akármennyit. A nyíregyházi Fekete Andor szerint pedig,
ha „beindul a buli”, akkor egy generációváltás alatt 4-5
sáskából akár 4-5 ezret is lehet csinálni.

szereztem három egyedet, majd kerültek még hozzám továbbiak és végül szaporodtak is rendesen. A lakásban tartottam õket, na meg ugyanúgy a sáskákat is. Télen hõmérõvel is
járjuk a házat, hogy megtudjuk, melyik sarokban hány fok
van és ez melyik sáskának megfelelõ. Nyertem már szépségversenyt is velük. Ha egy különleges darab elpusztul, akkor
azt preparálni szoktam, így megmarad emlékbe.

Nem mindennapi elfoglaltságot talált magának a fiatal
nyíregyházi fiú. Jelenleg óriás ezerlábúakat, 5 sáskafajt,
és többek között mexikói axolotot tart, de nevelt már a
szobájában törpeegereket, fülesbaglyokat, garnélákat, törpe karmosbékát és még dolmányos varjút is. Ha pedig
éppen nem ezekkel foglalkozik, akkor ökológusként terepjáróval pásztázza a görög–albán határnál a 2000 méter fölötti sziklagyepeket, hogy viperák után kutasson...

BAGLYOKKAL ALUDT

6 ÉVESEN TÖRPE KARMOSBÉKÁT VETT
– Az állatok iránti szeretetem tulajdonképpen egy családi örökség. Amióta az eszemet tudom, mindig tartottunk
valamit itthon. A szomszédok is, ha megunták a hörcsögöt, tudták, hová kell vinni. Hatéves koromban önállósítottam magam az állattartásban, és megvettem az elsõ törpe
karmosbékámat, aminek persze elõször senki nem örült
és nem akarták megengedni, de aztán sikerült kiharcolnom. Szeretem a különlegességeket. Sáskák közül most is
tartok szellemsáskát, ami a világ legnehezebb sáskafaja,
60–80 grammosra is megnõ és tenyérnyi hosszúságú. De
volt már afrikai törpeegerem is, ami egyébként a világ legkisebb rágcsálója – mesélte a fiatal ökológus.

IGAZI RITKASÁGOK A SZOBÁBAN
– A sáskáknál minden fajból – ha csak nem szaporodik szûznemzéssel – legalább 2-3 egyedet be szoktam szerezni és ha így egyszer beindul a „buli”, akkor
rengeteg petét le tudnak rakni, több százas nagyságrendben. A hobbim másik része, hogy nagyon ritka
fajokat is gyûjtök. Létezik ugyanis egy úgynevezett PSG
lista. Ezen minden tenyésztett sáskafaj szerepel a PSG
számukkal együtt. Ennek köszönhetõen nyomon követhetõek azok a fajok is, amelyek még tudományosan nincsenek leírva. Nekem is van olyan fajom, amit
ugyan már 3 éve tartok, de a hivatásos tudományos
leírása még nincs egyéves.

2017. MÁRCIUS 10.

Andor azt mondja, bár sokféle állatot nevelt már, még
mindig van hova fejlõdnie, ugyanis a sáskák esetében például minden pete más kezelést igényel. Van, amelyik faj
egyede 4 hét, míg egy másiké 3 és fél év alatt kel ki.
– Az egyik kedvencem a szellemsáska, ami akkora, hogy
éppen belefér a tenyerembe. Róluk azt kell tudni, hogy a
hímek és a nõstények teljesen más úton fejlõdnek. A nõstény testesebb és zöld színû, a hímnek pedig nagyobb szárnyai vannak, tud valamilyen szinten repülni és barna. Táplálkozás szempontjából egyébként nem egy problémás faj.
Általában szederlevelet kapnak enni, de rengeteg dolgot
megesznek: az alma- és körtelevelet, a borostyánt, a málna levelét és a rózsáét. A probléma csak az vele, hogy
akár 3 és fél évig is elhúzódhat a kelés, ráadásul folyamatosan nedvesíteni kell a földet, amiben a peték vannak.

HÕMÉRÕVEL JÁRJA A HÁZAT

– Mindig van valami újdonság, ami érdekel. Neveltem például dolmányos varjút is, ami nagyon okos
állat. Mikor etettem, egyesével adtam neki a sáskákat,
de õ mindig eldugta, mert azt hitte, hogy szerinte én
nem látom, mit mûvel, így mindig visszajött, és úgy
csinált, mint aki nagyon éhes. De voltak a szobámban
kis fülesbaglyok is, mert kiestek a fészkükbõl. Hajnalban is felkeltem etetni õket, hiszen vijjogtak. Aztán
mikor nagyobbak lettek, kiengedtem mindegyiket, de
kezdetben jártam az utcát az alulétrával, mert mindig
le kellett szednem õket a fáról.

NINCSENEK AKADÁLYOK
Andor nagy álma, hogy egyszer legyen egy hollója, de
sajnos egyelõre ezek befogását és fogva tartását a törvény
tiltja. Persze, e nélkül sem unatkozik, hiszen a különleges
állattartás mellett rendszeresen részt vesz Spartan Race
versenyeken is, nem kisebb sikerekkel. 2015-ben megfutotta a kvalifikációt a világbajnokságra és így kijuthatott a
kaliforniai megmérettetésre, tavaly pedig megfutotta az
összes európai versenytípust. Idén sem pihen, túl van már
az elsõ téli versenyén, áprilisban pedig Veszprémben fog
futni, de ha lehet, akkor – mint mondja – szeretne kicsit
kikacsingatni északra is és részt venni ottani Spartan Race
versenyeken.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Andor a legbüszkébb arra, hogy minden tartott sáskafaj
stabilan szaporodik nála, éppen ezért szokott csereberélni is. Elõfordult, hogy Nagykanizsáról keresték meg.
– Miután egy börzén megláttam az afrikai törpeegeret, hazamentem és utánanéztem, mit kell róla tudni. Aztán be is
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HELYEZÉSEK

JÖHETTEK A FIATALOK

Magyarország 145 legjobb serdülõ
korcsoportú birkózója vett részt a
szombaton Soltvadkerten megrendezett diákolimpiai döntõn. Az ország
minden pontjáról érkezett utánpótláskorú birkózói között ott volt a Nyírsport
SE két fiatal reménysége, Ónodi Szabolcs, aki a 76 kilogrammosoknál kvalifikálta magát, és Gönczi Tamás, aki
az 50 kilogrammosok között indult élete elsõ országos versenyén. A két nyíregyházi fiú szép eredményt ért el, Ónodi Szabolcs az 5., míg Gönczi Tamás a
7. helyen végzett.

A harmadik helyen álló Nyíregyházi KC az utolsó Nyírbátort fogadta a férfi
kézilabda NB I/B-ben, és korán kiderült, ezúttal nem okoznak majd meglepetést a vendégek. Bár Pál Tamás
igyekezett lépést tartani az NYKC lövõivel, egyedül kevésnek bizonyult. Így
már az elsõ félidõ végén jöhettek a fiatalok hazai oldalon, akik éltek is a lehetõséggel. A folytatásban is maradt a
tíz gól körüli távolság, így a Nyíregyházi KC magabiztosan, 33–25-re gyõzött. A csapat a hétvégén az FTC vendége lesz.

ELKEZDÕDÖTT
A TAVASZI SZEZON

A Bozsik Akadémia U15-ös csapata két gyõzelemmel kezdte a tavaszt

ELDOBTA A MANKÓT, JÖHET AZ OB
Hatházi Dóra mankóval érkezett a múlt
heti edzésre. A tehetséges nyíregyházi
úszónak a közelmúltban testnevelésórán
eltört a lába, így hetekig gipszet kellett viselnie. A hét elején azonban levették a rög-

lyán, most esélyesek arra, hogy a legjobbak közé kerüljenek – mondta Urbin Tamás vezetõedzõ.
Szurovcsák Ivett jó formában van, a rövidpályás OB-n dobogón végzett. Õ idén
érettségizik, így rá több nagy feladat is vár
tavasszal. A Sportcentrum edzõi március
6-ától a legkisebbeket is várják, a várossal
közösen ugyanis indul ismét az ingyenes

Hatházi Dóra eldobhatta a mankókat
zítést, így elkezdhette az edzéseket a medencében, és az elsõ jelek biztatóak, úgy
tûnik, az izomzata nem gyengült sokat. Fontos lenne számára, hogy minél hamarabb
visszanyerje erejét, mert áprilisban rendezik az OB-t, és Szurovcsák Ivett mellett õ is
esélyes arra, hogy döntõbe kerüljön.
– Bár hivatalos megerõsítés még nincs,
de úgy tûnik, Debrecenben lesz a bajnokság, és a Sportcentrum legjobbjaival áll rajthoz. Ivett és Dóri is döntõs volt rövidpá-

SPORTPROGRAM
Március 14., kedd 18.00 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
MAFC férfi kosárlabda-mérkõzés

Szurovcsák Ivett élete elsõ
felnõttbajnokságán dobogóra állhatott

Elkezdõdött a tavaszi szezon a Bozsik
Akadémia labdarúgói számára. A csapatok a hétvégén már bajnoki mérkõzéseket
játszottak. A szakvezetõk azon dolgoznak,
hogy a legjobbak bemutatkozhassanak a
felnõttbajnokságokban.
Beindult az idény az utánpótlás labdarúgó-együtteseknél is. A Bozsik Akadémia
elsõ osztályban szereplõ U14-es gárdája
Páll Zsombor kettõ és Jeszenszky Ádám
góljaival 3–2-re vezetett, ám a hajrában
egyenlített a Vasas, így 3–3 lett a végeredmény az elsõ fordulóban, majd a másodikban a Ferencvárossal szemben sem volt
szerencséjük a mieinknek, akkor is az utolsó pillanatban kapott gól miatt veszítettek
pontokat.
– Õsszel jól kezdtük az idényt, több találkozót is nyertünk egymás után. A felkészülésünk jól sikerült a téli szünetben, így
szeretnénk tavasszal is hasonló teljesítményt nyújtani – mondta Csernijenko
Ruszlan edzõ.
Az U15-ös csapat három ponttal gazdagodott az elsõ körben, 2–1-re verték a Vasast, megszerezve harmadik gyõzelmüket
a bajnokságban. A negyedik sem váratott

magára sokat, a Ferencváros ellen is diadalmaskodtak idegenben. Hetente egy alkalommal az U14-es együttessel vívnak
felkészülési találkozót.
– Nagyon bõ a keretünk, és szeretnék
mindenkit meccsben tartani, ezért szerdánként edzõmérkõzést játszunk majd, hogy
minden labdarúgó megfelelõ terhelést kapjon – mondta Tuska János edzõ.
Az Akadémia számára továbbra is problémát jelent, hogy sok tehetséges játékost
csábítanak fõvárosi klubok. Szeretnének
nekik a felnõttek között is lehetõséget biztosítani.
– Azon dolgozunk, hogy megtaláljuk a
módját annak, hogy az a 10–12 játékos, aki
már érett rá, és tehetséges, a felnõttek között is bemutatkozhasson. Ez fontos lenne
a fejlõdésük érdekében. Számítunk a Spartacus segítségére is, hogy a tehetséges labdarúgókat itt tarthassuk Nyíregyházán –
mondta Németh Károly szakmai vezetõ.
A másodosztályban szereplõ csapatok
közül legutóbb az U16-os 3–1-es vereséget szenvedett, míg az U17-es 1–1-es döntetlenre végzett a Sopronnal. Az U19 is a
soproniakkal játszott, itt egy gólgazdag
mérkõzésen 3–3 lett a végeredmény.

KEMPO VILÁGKUPA

óvodai program, ahol hatéveseknek tartanak úszásoktatást. Itt az alapokat lehet
megtanulni, de aki szeretne rendszeresen
úszni, az a Sportcentrum igazolt versenyzõjeként folyamatosan járhat edzésekre.
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 12., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Újpest nõi röplabdamérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
A Tai Qi Boxing eredményes csapata
A Százhalombattán megrendezett viada- veres kata I., kata II., light contact I., semi
lon a várakozásnak megfelelõen igen jól sze- contact II. Német Mirjam: kata III., semi
repeltek a Tai Qi Boxing SE versenyzõi. Miló contact II., light contact III., chikara curabe
András nagymester tanítványai az öt arany- III. Vakó Dániel tizenhét évesen a felnõttek
érem és számos dobogós helyezés mellett között: semi contact I., light contact II., fegyaz összesített csapatversenyben is elõkelõ veres kata III. Vaskó Dávid: semi contact
helyen végeztek. A viadalra nyolc ország IV., light contact III. Boruzs Richard: light
több mint háromszáz versenyzõje érkezett. contact III. Nagy Viktor: semi contact IV.
Mikula Judith: fegyveres kata I., kata III.
A Miló Team eredményei:
Utánpótláskorúak: Galyas Regina: fegy- Vaskóné Mariann: kata I.
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LEGENDÁK A KÖNYVTÁRBAN

PROGRAMOK

HELLONYIREGYHAZA AZ
NYTV-N
Második alkalommal jelentkezik a Nyíregyházi Televízió új magazinmûsora, a hellonyiregyhaza.hu. A
nevét a város új, fiataloknak szóló weboldaláról kapta, amely Nyíregyháza ifjúsági életével és az ahhoz
kapcsolódó témákkal foglalkozik. A mûsor tartalmából: Idén is megtartotta jótékonysági bálját a Vasvári
Pál Gimnázium, ez alkalommal az este a retró jegyében telt. Ellátogattunk a 15. jubileumi Szabolcs Kupára, ahol tehetséges, kreatív és vállalkozó szellemû fodrászok, kozmetikusok és mûköröm-építõk mérték
össze tudásukat. A hónap fõ eseménye pedig az elsõ
Nyíregyházi Diákparlament volt, amit végigkísértünk
stábunkkal. Vetítési idõpontok: kedd 19.30, csütörtök
20.30, péntek 21.25. Ha szívesen látnának minket valamilyen Önök által szervezett eseményen, írjanak
nekünk az info@hellonyiregyhaza.hu e-mail címre.
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: március 9–17-éig: Szabolcs vármegye 1848/49-ben. Emlékezés a
forradalom és szabadságharc eseményeire. Dokumentumkiállítás. 10-én 16.30: A csalásról. Kürti László verseskötetének
bemutatója. 13-án 9.00: „Tekints reánk, tekints, szabadság”
– emlékkiállítás és emlékezés az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc hõseire. A Krúdy gimnázium tanulóinak mûsora. 14-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
14.00: Lengyel-magyar Barátság Napja – fotókiállítás, beszélgetés és filmvetítés. 16-án 16.00: Kvíz-parti középiskolásoknak. 17-én 10.00: Kerekítõ. Matti Armas Korpela finn festõmûvész kiállítása (megtekinthetõ: március 24-éig).

ULÁNUSOK A MÚZEUMBAN
A magyar huszárok lengyel megfelelõi, az ulánusok lesznek a vendégei a Jósa András Múzeum március 18-án 11.00 órakor nyíló kiállításának.
A lengyel ulánus – akárcsak a magyar huszár –
könnyûlovas katona volt, történetük a XVII. századba
nyúlik vissza. Jellegzetes fegyverük, a szablya mellett,
a közel 3 méter hosszú lándzsa, a dzsida vagy pika.
Erre a tárlatra a Minszk-Mazowiecziken lévõ, a két
világháború között ugyanott állomásozó 7. ulánus
ezred emlékét õrzõ múzeum munkatársai hoznak válogatást gyûjteményükbõl. A tárlaton a két világháború közötti egyenruhák, fegyverek, nyergek mellett az
ulánusok életét, hétköznapjait bemutató bõséges festmény- és fotóanyag is látható lesz.
A megnyitó után az ulánus hagyományõrzõk a Benczúr téren bemutatót is tartanak az akkori tûzfegyverek mûködésérõl. A kiállítás június 5-éig tart nyitva.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 11., szombat 19.00 Függöny fel!, Vidám bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávjú... de jó vagy, légy más!, Bérletszünet,
Krúdy Kamara
Március 13., hétfõ 14.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Hébehó bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávjú... de jó vagy, légy más!, Arany „A” bérlet, Krúdy Kamara
Március 14., kedd 14.00 A kisfiú meg az oroszlánok,
Hófehérke bérlet, Nagyszínpad
19.00 Ájlávjú... de jó vagy, légy más!, Arany „B” bérlet, Krúdy Kamara
Március 17., péntek 19.00 Castel Felice, Vörösmarty
bérlet, Nagyszínpad
19.00 A fajok eredete, Bérletszünet, Krúdy Kamara
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. március 14., 15.30.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
Elõzetes bejelentkezés a 42/504-096-os telefonszámon lehetséges, munkanapokon, munkaidõben.
Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. március 14., 17.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza-Sóstóhegy, Fácán u. 2.,
Polgárõr Iroda.

PIROSKA ÉS A FARKAS. A Burattinó Bábszínház elõadásai: március 11-én 16.00: Piroska és a farkas, 12-én 10.00:
Medve és a szegény ember. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
ZENÉS EST. „S árad a Tisza” – Jóna Bálint zenés estje március 11-én 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.
Máramarosi hegyeket barangolhatunk be. Útikalauzunk Jóna
Bálint énekes, gitáros, daltulajdonos. A belépés díjtalan, támogató adományokat az est költségeihez köszönettel fogadnak.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Orosi: március 14-én
10.00: Nemzeti ünnepünk. Az 1848-as forradalomra emlékezünk. A magyar sajtó napja – könyvtári beszélgetés a 12
pontról. Nyírszõlõsi: március 16-án 14.00: Házi könyvtári
vetélkedõ.
SELYEM- ÉS TEXTILFESTÕ MUNKÁK. A Korzó Kézmûves
galériában március 14-éig Hengsperger Cecília selyem- és
textilfestõ kiállított munkái tekinthetõk meg, naponta 10.00–
19.00 óráig. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II.
emelet, Kézmûves Porta.

A League of Legends egy valós idejû stratégiai játék,
illetve online többjátékos csatamezõ. 2009. október 27én jelent meg a Riot Games fejlesztésében és kiadásában. A játékos, regisztráció után az úgynevezett Idézõ
szerepébe bújik, aki egy mágikus kapcsolattal egy hõst
tud irányítani. A csapatok a térkép két átellenes pontján
kezdenek... A hõsök a játék során folyamatosan tapasztalatot és aranyat gyûjtenek, ellenséges lények (hõsök és
minionok), illetve semleges szörnyetegek legyilkolásával, valamint tornyok és inhibitorok lerombolásával... jön
aztán az Igazság mezeje – Kristálysebbel és Ordító Szakadékkal, pontosan 133 hõs, jelen van a mágikus energia, meg négy nindzsa, majd túlmelegedik a mechanikus gépezet. Távolsági karaktereket és támadási sebességet mérnek. Van a semmi, mint erõforrás, és persze
minden rúnának három szintje van... De nem folytatom!
Számomra eddig is nehezen, de tovább már követhetetlen, ami a világhálón a témában olvasható. A Móricz
Zsigmond könyvtárban március 18-ára, szombatra meghirdetett bajnokságon a LoL és a HS kapja a fõ szerepet,
utóbbira még lehet jelentkezni, de a LoL már betelt. A
LoL bajnokságnak online selejtezõje is lesz a hétvégén.
Játékkonzolok, illetve VR szemüveg segítségével minden látogató részese lehet a játéknak. Ahogy Balogh
Bence, a rendezvény fõszervezõje – nyíregyházi középiskolás – írja: a céljuk az, hogy lehetõséget biztosítsanak
a keleti országrészben élõ fiataloknak, és a laikus közönségnek a videojáték világának megismeréséhez. A
játék a focimeccsekhez hasonló népszerûségnek örvend
szerte a világban. A nap folyamán „Az eSport és a videojátékok elõnyei és veszélyei” címmel szólnak majd elõadások aktív játékosok, Szilágyi Gábor, az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér vezetõje és Balogh Bence, a Gamers for Gamers vezetõje, a fõszervezõ gondolataival. Én pedig azon töprengek, miért is nem tudják
ezek a furfangos internetes játékon nevelkedett ifjak a
matekot, a fizikát, a történelmet? Jelentkezési cím:
www.facebook.com/gforghu/
Szerzõ: Matyasovszki Edit
LAPSZÁMBEMUTATÓ EST. A Vörös Postakocsi irodalmi,
mûvészeti, kritikai folyóirat lapszámbemutató estjére várják
az érdeklõdõket március 14-én 17.00 órától. Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria. Program: Kulin Borbála és Kürti László
szerkesztõ bemutatják a lapszámot. Szerzõi felolvasások.
Zenél az Artézis Trió.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programja: március 14-én
14.00–16.00: Kokárda készítése.
TEADÉLUTÁN – teázással egybekötött ismeretterjesztõ elõadássorozat. A bokortanyák története és jelene – Bácskainé dr.
Pristyák Erika elõadására várják az érdeklõdõket március 14én 16.30-tól a Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárába.

MESTERVACSORA MÁRCIUSBAN
A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Nyíregyházi Szervezete ebben az évben már nyolcadik
alkalommal rendezi meg a „Vendégvárás mesterfokon, nagyjaink nyomdokában és tiszteletére rendezett
díszvacsora” elnevezésû, különleges kulináris programját – tájékoztatott Tóthné Medved Zsuzsa, az
MNGSZ regionális elnöke. Idõpont: 2017. március 25.
19.00 óra, helyszín: Magyar Talléros Rendezvényközpont, Nyírtass. Az Erfurtban, 2016 októberében megrendezett Gasztronómiai Olimpián, megyénk szakácsés cukrászmesterei fantasztikus eredményeket értek
el, így természetes, hogy a vacsoraest ennek jegyében zajlik! Az Erfurti Olimpián bemutatott menüsorokból állítják össze a vacsoraest gerincét, mely igen
újszerûnek mondható. A menüsor mellé természetesen hozzáillõ borsort is kínálnak, nem is beszélve a
helyszín pálinkakínálatáról, a vendégfogadó meglepetésekrõl. Fényképes-videós visszatekintést is láthatnak a vendégek Erfurtról, és megismerhetik személyesen is versenyzõinket. A szakképzõ iskolák díszasztalai mellett zöldségszobrászattal, dísztorta-bemutatóval, csokoládé szökõkutakkal, látványsorbettel, tükörszervizzel is elkápráztatják a majdani kedves vendégeket, az ígéretek szerint.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

TISZTELGÉS BÁRÓ BUTTLER SÁNDOR
EMLÉKE ELÕTT
A két világháború között a Szabolcs vármegyei cserkészélet jelentõs személyisége volt báró Buttler Sándor,
a szabolcsi cserkészifjak fõcserkésze, akit nagy tisztelet, szeretet és megbecsülés övezett.
1865. március 25-én született Balassagyarmaton. Középiskoláit Pozsonyban végezte, majd a mödlingi katonai akadémia elvégzése után, mint hadnagy a 12. huszároknál kezdte meg pályafutását, késõbb a 14. huszárezredben szolgált 19 évet. 1907-ben, mint százados
vonult nyugalomba, majd a palánkai méntelep felügyelõje lett. 1914-ben érdemei elismeréséül õrnaggyá léptették elõ. 1917-ben vált meg végleg a katonai pályától,
ekkor telepedett le feleségével és két nagylányával Sóstóhegyen.
Új élethivatást talált a cserkészetben, és a sorstól még
egy negyedszázadot kapott, hogy a liliomos zászló alatt
tevékenykedjék. 1926-ban a Magyar Cserkészszövetség
Szabolcs vármegyei Intézõ Bizottságának elnökévé is
megválasztották. A cserkészet bearanyozta öregkorát.
Sok-sok szabolcsi cserkésztõl vette ki a fogadalmat, akik
körében nagyon népszerû volt. 1935-ben, a hetvenedik
születésnapja alkalmából egy titokban elõkészített, kedves ünneppel lepték meg. Tamáska Endre köszöntõjében megjegyezte: „Buttler Sándor azon kevesek közül
való, akik a cserkészéletet teljesen élik”. A Baross cserkészek csapata, amely híres volt a fúvós zenekaráról, a
vármegye fõcserkészének névnapján szerenáddal ked-
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veskedett. A nyíregyházi csapatok egyik ünnepségén a
mûsort konferáló egy alkalmi rigmussal lepte meg: „A
mi jó elnökünk az Isten éltesse, álmainak álmát,
Nagymagyarországát cserkészei élén õ még megérhesse”.
Életének 77. évében, 1942. március 12-én hunyt el.
Koporsóját huszárok és cserkészek díszkísérete mellett
vitték az Északi temetõbe, ahol Máczay Lajos, az Evangélikus Kossuth Gimnázium vallástanára és cserkészparancsnoka mondott búcsúbeszédet. Az elhunytat végakaratához híven cserkészegyenruhájában temették el.
Síremlékén a neve alatt egy cserkészliliom látható.
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