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A jövő generációinak
sorsa múlik azon, hogy
bánunk a vízzel.
szabolCs-szatmár-bereg. Óv
juk a  környezetünket azzal,
hogy nem szennyezzük a  vi
zeinket, földjeinket! A  szoká

saink megváltoztatása is sokat
segíthet: törekedjünk taka
rékoskodásra mosogatáskor,
tisztálkodáskor, fogmosáskor,
és az sem baj, ha vásárláskor
az is átfut az agyunkon, vajon
mennyi virtuális víz árán te
hetjük a  kosarunkba az adott

terméket! –  mondta Ambrusz
László, a  Fetikövizig műsza
ki titkára a  víz világnapja al
kalmából tartott előadáson,
amelyen az is elhangzott: sok
támadás éri az életadó vizet
a mindennapokban, gyakran
felelőtlenül bánunk vele. Ma

van a víz világnapja, amelynek
célja, hogy ráirányítsa a igyel
met a mindenki számára elér
hető, tiszta víz fontosságára és
az édesvízkészletek veszélyez
tetettségére. Az idei világnap
mottója: „Szennyvizek? Tiszta
vizet!”. /3., 4. Km

támadásoknak van
kitéve az életet adó víz

Szülővárosában lépett fel a világhírű fuvolaművész
A Filharmónia bérletsorozatban kedden Duleba Lívia (fuvola), Farkas Mira (hárfa), Zemlényi Eszter (ének) és Kiss Péter (zongo-
ra) adtak hangversenyt a nyíregyházi Kodály-iskolában. Fotó: Rac skó tiboR

„Az egységben
lehet az erőnk a
folytatásban”
labdarúgás. –  Jól érzem ma
gam Kisvárdán, nemcsak én,
hanem a feleségem, Kata is, és
júniusra várjuk első gyerme
künk érkezését. Fiú lesz, és
remélem, ballábas, aki jobbról
befelé fog játszani, mint Ar
jen Robben a  Bayernben... –
mondta lapunknak Gosztonyi
András, a Kisvárda labdarúgó
ja, aki kettő plusz egy évvel
meghosszabbította a  nyáron
lejáró szerződését. /9. Km

Három napon át tartott az ellenőr
zés Fotó: Pusztai sándoR

Nem csatolták
be az öveiket
szabolCs-szatmár-bereg. A
rendőrök a  passzív biztonsági
eszközök használatát ellen
őrizték március 17–19. között
hazánk útjain. SzabolcsSzat
márBereg megyében a  rend
őrök 85 alkalommal tapasz
talták, hogy az autósok nem
csatolták be a biztonsági övet,
gyermekbiztonsági rendszert
öt járműben nem alkalmaztak.

Találja meg
álmai állását!
nyíregyháza. A  KeletMagyar
ország nagyszabású, szakmai
fórummal egybekötött állás
börzét szervez Nyíregyházán,
a Continental Arénában már
cius 30án. A  rendezvényen
(mely jelen állás szerint a régió
legnagyobb állásbörzéjének
ígérkezik) eddig közel hatvan
kiállító jelezte részvételét.
Ezek nagyrészt a  megyeszék
hely és a megye kiemelt mun
káltatói, melyek a bemutatko
zási lehetőség mellett ötszáz
konkrét állásajánlattal is vár
ják a látogatókat. Az esemény
re látogatók találkozhatnak
többek között a  CSL Plasma
képviselőivel is. /5. Km
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Ren-
geteg

káros anyag
kerül a
vízbe és a
levegőbe is.
Csatlós adrienn
3. oldal

A Szajré című
előadásban

Dobó Katát is
láthatjuk Nyír

egyházán.
12. oldal
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Méhcsaládok
A méhcsaládok száma Magyarországon,
ezer darab (decemberi állomány)
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KemeCse. Díszpolgári címet
adományozott a  kemecsei
képviselőtestület dr. Pap
csák Ferencnek, aki a  város
nemzeti megemlékezési ün
nepségén fogadta a  rangos
elismerést.

– Először a  boldogság és a
megtiszteltetés érzése ötlött
fel bennem, hiszen kifejezett
öröm, ha az emberre a szülő
földje, és annak egyik kiemelt
jelentőségű városa ilyen ösz

szefüggésben gondol. Ugyan
akkor őszintén megmondom,
meg is lepődtem, hiszen egy
ehhez hasonló mértékű elis
merést rendszerint az élet
pálya lezárásaként szoktak
odaítélni, ezért (mint jelenleg
is aktív közéleti szereplő) a jö
vőre vonatkozó biztatásként
is értékelem a címet – osztot
ta meg a díszpolgári cím nyo
mán ébredt gondolatait az
ünnepelt. /11. Km

A jövőre vonatkozó
biztatásként értékeli

szabolCs-szatmár-bereg. –
Hihetetlenül nagy megtisz
teltetés, aminek a birtokában
ilyenkor óhatatlanul egy ha
talmas „megfelelési kényszer
nyomja” a  vállát a  díjazott
nak –  mondja Szabó Soma
karnagy, aki a napokban Liszt
Ferencdíjat vehetett át.

Juhász János, a  csengeri
Szamos Cipőipari Kft. ügyve
zető igazgatója, aki a  Magyar
Érdemrend Lovagkeresztjét
vehette át, gépészmérnök
nek készült, de irányt váltott,
amit a  később feleségül vett
ijúkori barátnőjének köszön
het.

– Hosszú volt az út, amíg a
tárogatós juhásztól eljutottam
a történelmi zenén keresztül
egészen a kortárs zenéig – így
fogalmazott Nagy Csaba táro
gatóművész, a  Rákóczi Táro
gató Egyesület alapító elnöke,
aki a  Magyar Érdemrend Lo
vagkeresztje kitüntetést kapta
meg. Mindhárman a  nemzeti
ünnepünk alkalmából vehet
ték át elismerésüket – az élet
útjuk elismerésre méltó, pél
dát mutató. (A Magyar Arany
Érdemkereszttel kitüntetett
dr. Szabó Tiborral készült cik
künket egy későbbi számunk
ban olvashatják). /7. Km

Példamutató életutak
az elismerések mögött

a nyelv és
az írás titkai

Nemere István író
„Nyelvünk titkai” és
dr. Márkus Gábor
író, világjáró, az
Eurázsiai Kulturális
Központ elnöke
„Kelet-Ázsia nyel-
vei és írásrendsze-
rei” című előadá-
sát hallhatták az
érdeklődők kedd
délután a megyei
és városi könyvtár-
ban.

Fotó: Rac skó tiboR

sárkányreptető
Zengő a remek időt kihasz-
nálva tegnap végre kipró-
bálhatta új sárkányát.

Fotó: Rac skó tiboR
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a NaGY TaVaSzI
ONLINe ÁreSŐ!

Termékek akár 50-80%-kal
kedvezőbb áron!
2017. március 23-29.

HIrdetés

Összetört! Fotó: Pusztai sándoR

Egy Opel és egy
Suzuki ütközött
mátészalKa. A  Dózsa György
út és a 49es főút keresztező
désében történt közlekedési
baleset kedden. A keresztező
désnél egy Opel vezetője úgy
hajtott rá a védett útra, hogy
vélhetően nem adta meg az
elsőbbséget, ezért összeütkö
zött a  jobbról érkező Suzuki
val, ami az ütközés erejétől
irányíthatatlanul sodródott
egy patakmeder partjára.

www.kelet.hu


alexandra.csaki@kelet.hu

Jegyzet

Csáki
Alexandra

Szupererő:
a szeretet
Élnek a világon különleges
gyermekek és felnőttek,
akiknek a puszta közel-
ségük is gyógyít. Nem az
indigókra célzok – távol áll
tőlem a spiritualitás –, sokkal
„hétköznapibb” emberekre
gondolok: ők Down-szindró-
mások. Már első pillantásra
kitűnnek a tömegből, de nem
a jellegzetes vonásaik miatt.
A mosolyuk, a közvetlensé-
gük, az önzetlen szeretetük
az, ami miatt kiemelkednek
a szürke átlagból. Szuper-
hősök, akiknek az a képes-
ségük, hogy világlátásukkal
és boldogságukkal elsöprik
a bánatot, kifogyhatatlan
ölelésükkel a magányt.

Évente egyszer, március 21-
én rájuk igyel a világ, ezen
a napon lehetőséget kapnak
a szakmai szervezetek arra,
hogy közelebb hozzák egy-
máshoz az épeket és sérülte-
ket. Érdemes elgondolkodni
ezen a két szón... Egészsé-
ges vagyok – eltekintve az
állandó aggodalomtól, hogy
a szeretteimmel minden
rendben van-e, hogy holnap
lesz-e még munkám, hogy
mit gondolnak rólam mások
és ezek tükrében én mit gon-
dolok magamról. A megállít-
hatatlanul pörgő mókuskerék
gyakran elvonja a igyelmem
a lényegről, a szeretetem
kimutatásának fontosságáról.
Ki a beteg akkor: az értelmi
vagy az érzelmi fogyatékos?

2017. március 22., szerda
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Orbán Viktor Fotó: MtI/KosztIcsáK sz

http://www.szon.hu
Valutapiac. További információk.
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Módosítani kell az
önkényuralmi jelképek
kereskedelmi tilalmá-
ról szóló javaslatot.

Budapest. Kósa Lajos, a  Fi-
desz frakcióvezetője szerint
több helyen módosításra
szorul az önkényuralmi jel-
képek kereskedelmi célú
használatának tilalmáról
szóló törvényjavaslat, ame-
lyet hétfőn kezdett tárgyalni
a parlament.

Például a Puskás-mez
Az önkényuralmi jelképek
kereskedelmi használatának
tervezett tilalma ügyében a
politikus kérdésre kijelen-
tette: a  képviselőcsoportban
nem született olyan döntés –
a  sajtóhírekkel ellenkezőleg
–, hogy „ejtenék” a javaslatot.
Azt azonban megerősítette,
hogy – noha a céllal, vagyis a
kereskedelmi használati tila-
lommal egyetértenek – a szö-
vegről vita van a Fideszben.

A frakcióvezető azt mond-
ta, hogy nem akarnak olyan
szabályozást hozni, amely

Magyarországot komoly
pénzbüntetéssel járó perek-
kel fenyegeti, ahogyan olyat
sem, amely „Btk.-s alakzattal”
fenyegeti azokat a  kereske-

dőket, akik ilyen márkákat
forgalmaznak. Szerinte ezért
olyan módosításokra van
szükség, amelyek kiküszö-
bölik az előterjesztéssel kap-

csolatban felmerülő esetleges
veszélyeket. Példaként hozta,
hogy nyilván Puskás-mezt a
korábbi magyar címerrel to-
vábbra is lehet majd árulni,
annak ellenére, hogy abban
van önkényuralmi jelkép.

Megerősítette egyúttal,
hogy természetesen össze-
kapcsolódik a törvényjavaslat
és a  romániai –  az Igazi Csíki
Sör és a  Heineken közötti –
védjegyvita. „Nekünk min-
den magyar brand védelmé-
ben ki kell állni”, ha valaki a
piaci erőfölényével visszaél-
ve azt ki akarja szorítani a pi-
acról – foglalt állást.

Ezzel kapcsolatban Kósa
Lajos kifejtette azt is: szerinte
a Heineken a  saját kereske-
delempolitikájából fakadóan
vette magára a  Magyarorszá-
gon tervezett szabályozást,
hiszen a  cég az 1950-es évek
elején Európában megszün-
tette a  vörös csillag haszná-
latát a termékein – arra hivat-
kozva, hogy az a kommunista
rémtettekre emlékezteti a fo-
gyasztóit –, és csak 1992-ben
vezette vissza a  vörös csilla-
got. MtI

Halász János szóvivő és Kósa Lajos Fotó: MtI/BruzáK NoéMI

Nem ejtik a javaslatot

Salgótarjánt
fejlődő városnak
szeretné látni

Munkahelyi
bölcsőde lehet
a támogatásból

Budapest. Olyan fejlődési pá-
lyát kell felrajzolni, amelynek
révén vesztes városból győztes
várossá tehetjük Salgótarjánt
– mondta Orbán Viktor minisz-
terelnök kedden a Modern vá-
rosok program salgótarjáni ál-
lomásán, Fekete Zsolt (MSZP)
polgármesterrel tartott sajtótá-
jékoztatóján. A  kormányfő ki-
emelte: Magyarország számára
Salgótarján fontos, Magyaror-
szág szeretné olyan városnak
látni, amely fejlődik. MtI

Budapest. Munkahelyi
bölcsőde létrehozásához
pályázhatnak támogatás-
ra vállalkozások, nonproit
szervezetek és költségvetési
szervek, a pályázat keretösz-
szege hatmilliárd forint – kö-
zölte Rákossy Balázs európai
uniós források felhaszná-
lásáért felelős államtitkár
kedden. A  közlés szerint
a pályázók nyolc- és száz-
millió forint közötti összeget
igényelhetnek. MtI

Kedvezményes
áfakulcshoz
ragaszkodnak
Budapest. Brüsszel a  21. szá-
zadban nem korlátozhatja az
internet-hozzáférési szolgál-
tatást azzal, hogy nem enge-
di a  kedvezményes áfakulcs
alkalmazását, Magyarország
pedig mindent elkövet azért,
hogy bármely – a digitalizáci-
ót fontosnak tartó –  tagállam
alkalmazhassa a  kedvezmé-
nyes áfakulcsot – jelentette ki
Varga Mihály az uniós pénz-
ügyminiszterek tanácskozása
után. MtI

Az Index cikkére reagált
a kormányfő egy sajtó-
tájékoztatón.
salgótarJán. Magyarországon
törvény írja elő, hogy a politi-
kai élet résztvevőinek milyen
átvilágításon kell átmenniük,
tehát a  magyar nemzetbiz-
tonság működik, az életet
meghatározó fontos döntések
közelébe ilyen típusú nem-
zetbiztonsági ellenőrzés nél-
kül nem lehet kerülni – jelen-
tette ki Orbán Viktor kedden
Salgótarjánban.

A kormányfő sajtótájékoz-
tatón kérdésre egy volt tit-
kosszolgálati tiszttel készített,
az Index hírportálon kedden

megjelent interjúra reagált,
amelyben a  korábbi műveleti
parancsnok súlyos kijelenté-
seket tett a hazai politikára és
a titkosszolgálatokra nézve,
többek között erős orosz befo-
lyásról beszélt, és arról, hogy
érdemes lenne átvilágítani a
hazai politikusok tanácsadóit.

Befolyást akarnak
Orbán Viktor úgy fogalma-
zott: nem kell nagy megle-
petésnek tekinteni, hogy bár
Magyarország nem a  legna-
gyobb ország, de fontos he-
lyen fekszik, és másoknak is
vannak velünk szándékai,
akik befolyást akarnak gyako-
rolni Magyarországra.

Olyan világban élünk, ami-
kor tőlünk keletre, nyugatra,
délre és északra csupa olyan
ország található, amelyeknek
vannak Magyarországhoz
fűződő, ilyen-olyan érdekei és
eszközei, hogy megpróbáljon
érvényt szerezni ezeknek –
mondta. Hozzátette: Magyar-
országot nem lehet izolálni,
megvédeni lehet. Ehhez egy
dinamikus, alkalmazkodni
tudó nemzetbiztonsági védel-
mi rendszerre van szükség,
ezt 2010 után felépítették és
működtetik – hangsúlyozta.

Orbán Viktor kiemelte: tö-
rődik ezzel a  kérdéssel, elég
sok időt visz el a munkájából.

MtI

orbán Viktor: a magyar
nemzetbiztonság működik

a Monetáris tanács új tagjai
Kocziszky György és Parragh Bianka, a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) monetáris tanácsának tagjai esküt tesznek az Or-
szággyűlés plenáris ülésén március 21-én. A háttérben Kövér
László, az Országgyűlés elnöke és Semjén Zsolt nemzetpoli-
tikáért felelős miniszterelnök-helyettes. A parlament a gaz-
dasági bizottság jelöltekről szóló javaslatát 110 kormánypárti
igen, 35 nem szavazattal, 21 jobbikos tartózkodás mellett
fogadta el. Fotó: MtI/ Bruz áK NoéMI

Budapest. A Jobbik a  véd-
jegytörvény módosítását, a
fogyasztóvédelem megerősí-
tését javasolja és akár a  nép-
egészségügyi termékdíj át-
alakítását is elképzelhetőnek
tartja annak érdekében, hogy
a Magyarországon műkö-
dő multinacionális cégek ne
használhassanak kettős mér-
cét – mondta a párt alelnöke.

Z. Kárpát Dániel úgy fogal-
mazott, a  Fidesz-KDNP egy
„látszólagos és retorikai”
háborút indított azokkal a
cégekkel szemben, amelyek

eltérő minőségű termékeket
árulnak a  különböző orszá-
gokban.

A képviselő ezt „édes-
kevésnek” nevezte, amit az-
zal indokolt, hogy az európai
szabályozás nem tiltja, hogy
ugyanazok a termékek külön-
böző összetételben készülje-
nek el.

A védjegytörvény módosí-
tása után az érintett termé-
keken fel lehetne tüntetni,
hogy eltérő minőségben ké-
szülő áruról van szó – közölte.

MtI

Többet akar a Jobbik,
mint az „édeskevés”

Megérhette volna
Mansfeld Péter sorsában
jelképesen tükröződik Magyar-
ország sorsa a kommunizmus
idején – mondta az Ország-
gyűlés elnöke a forradalmár
kivégzésének 58. évfordulóján
Balatonfőkajáron, az 1956-os
forradalom tiszteletére állított
emlékmű avatásán. Kövér Lász-
ló azt mondta: Mansfeld Péter
ma lenne 76 éves, megérhette
volna a nagyapját és édesapját
1944-ben szovjet kényszer-
munkára hurcoló kommunista
rendszer „magyarországi kimú-
lását” 1990-ben, s azt, hogy az
1956-os magyar hősiességet
államilag forradalomként és
szabadságharcként ismerték el.

Fotó: MtI/ BodNár Bo gl árK a

Lehet pályázni
Magyar Termék
Nagydíj címre
Budapest. Az idén 20. évfordu-
lóját ünneplő Magyar Termék
Nagydíj pályázatra 46 téma-
körben, mintegy 100 terméktí-
pussal lehet pályázni 2017. má-
jus 19-éig –  jelentette be Kiss
Károlyné, a  Magyar Termék
Nagydíj Pályázati Iroda ügyve-
zető igazgatója. Kiemelte: az
elmúlt években rendszeresen
bővült a  pályázati lehetőség,
az idén a  Digitális Jóléti Prog-
ramhoz kapcsolódva nyitnak a
digitalizáció felé is. MtI

Pénznem árfolyam változás

Euró 308,65 -0,10

USA dollár 285,97 -1,11

Svájci frank 287,15 -0,36

Angol font 356,29 -0,03

Román lej 67,64 -0,04

Ukrán hrivnya 10,64 -0,04

Horvát kuna 41,67 -0,02

Lengyel zloty 72,39 +0,30

Devizaárfolyam
(2017. 03. 21.)

Háromszáz
négyzetméter
Budapest. A jövőben a  300
négyzetméter feletti, nem ke-
reskedelmi céllal épített vagy
bővített lakóépületek is meg-
valósíthatók egyszerű bejelen-
téssel. Az Országgyűlés kedden
110 igen szavazattal, 57 nem
ellenében fogadta el a Lázár Já-
nos miniszter által benyújtott,
az épített környezet alakításá-
ról és védelméről szóló törvény
módosítását. A jogszabály sze-
rint az egyszerű bejelentés ak-
kor lehetséges 300 négyzetmé-
tert meghaladó épület esetén,
ha az építkezést saját lakhatás
biztosítása céljából végzik, és
az így elkészült új lakóépület-
ben egy lakás van. Bizottsági
kezdeményezésre került bele a
törvénybe, hogy a  megépültét
követő 5 éven belül nem lehet
az épület rendeltetését meg-
változtatni. MtI

MsZp. Bárándy Gergely (MSZP)
az Országgyűlésben feltette a
kérdést: tényleg azt gondolják
a képviselők, hogy attól lesz
jobb Magyarországon, hogy
három cég nem tud majd vö-
rös csillaggal kiadni terméket?

JoBBIk. Szilágyi György, a  Job-
bik politikusa szerint Kádár
János szelleme most is a par-
lamentben van, hiszen a  Fi-
desz ugyanolyan módszerek-
kel operál, mint a diktatórikus
rendszerek. A  javaslat maga
képmutatás, mert a valódi cél
a Heineken kiszorítása.

együtt. Szabó Szabolcs füg-
getlen képviselő, az Együtt
politikusa azt mondta, be-
csüli Lázár Jánost, amiért
elismerte, hogy a  Heineken
elleni hadjáratról van szó.
Megjegyezte, hogy egy szim-
bólumot általánosságban
nem lehet betiltani.

kdnp. Vejkey Imre a  KDNP
nevében azt mondta, elfo-
gadhatatlan és tűrhetetlen
az önkényuralmi jelképek
politikai, de kereskedelmi
célú megjelenítése is, a  két
önkényuralmi rendszer jelké-
pei ma is irritálóak és sértőek.

Röviden

http://www.szon.hu
mailto:alexandra.csaki@kelet.hu


A víztakarékosság fon-
tossága mára beépült a
köztudatba.
Nyíregyháza. –  Ínycsiklando-
zó rántotta, két szelet kenyér
és egy pohár narancslé. Finom
és egészséges reggeli menü,
azzal viszont már aligha va-
gyunk tisztában, hogy mind-
ezek előállításához valójában
több mint 650 liter „virtuális”
vízre volt szükség! –  döbben-
tette meg tizenéves hallgató-
ságát kedden a  „Mindentu-
dás könyvtárában” Ambrusz
László, a  Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság műszaki
titkára a  világnap alkalmából
szervezett „Egy vízcsepp éle-
te” című előadásában.

Egyre szomjasabbak vagyunk
– A  vízkészletünknek csak ki-
csiny töredéke édesvíz, amire
a növény- és állatvilágnak, a
szervezetünknek, az iparunk-
nak, a  mezőgazdaságunknak
szüksége van. Sajnos sok „tá-
madás”, szennyezés éri a min-
dennapokban, gyakran pazar-
lóan, felelőtlenül bánunk vele.
Az állandó természeti körfor-
gásnak köszönhetően az édes-
vízkészletünk nem csökken, a
Föld népességszáma azonban
gyarapszik (2050-re a  9,5 mil-
liárdot is elérheti), ráadásul a
fejlődő országok (India, Kína)
egyre „szomjasabbak”, fajla-
gosan egyre több vizet hasz-
nálnak fel.

– Hazánk földrajzi adottsá-
gainál fogva vízben gazdag
ország, ám „közös kincsünk”
igen sérülékeny: a klímaválto-
zás miatt egyre tartósabb aszá-
lyokra számíthatunk, miköz-
ben időről időre bel- és árvizek
sújthatják országunkat, me-

gyénket. Aggasztó, világmére-
tű probléma a  vízszennyezés,
ami ellen „kicsiben és nagy-
ban” egyaránt sokat tehetünk
– mutatott rá Ambrusz László.

– A  víz világnapján az
E-misszió utcai akciókkal,
például víztakarékossági öt-
letek bemutatásával vette ki
a részét a  szemléletformá-
lásból azokban az időkben,
amikor a  témában nagy volt
a tájékozatlanság. Tartot-
tunk vízminőség-vizsgálati
bemutatókat, kezdeményező
szerepünk volt a  nyíregyhá-
zi víztorony nyílt napjának
megszervezésében –  emléke-
zett vissza dr. Szigetvári Csa-
ba, az egyesület elnöke.

– Az elmúlt évtizedekben
sokat változott a  vízzel fog-
lalkozó szervek hozzáállása,
előnyére alakult át a törvényi
szabályozás, s a víztakarékos-
ság fontossága beépült a köz-
tudatba –  fogalmazott a  ter-
mészet- és környezetvédelmi
szakember, aki arra is felhívta
a igyelmet, hogy a szemlélet-
formálás sikere nem egyenlő
a probléma megoldásával.

Érdemes összegyűjteni
– Az elmúlt öt-hat évben a
megyeszékhely környékén
sokaknak feltűnhetett a  bé-
kák hiánya, ugyanis a  talaj-
vízszint csökkenésével, a
vizes élőhelyek megszűné-

sével alaposan megcsappant
a számuk. Túlságosan egyol-
dalú a  belvízzel kapcsolatos
hozzáállás, hiszen egyre gya-
koribbak az aszályok, és a ta-
vasszal elvezetett víz később
hiányozni fog. A  víz vissza-
tartásában még sok a  kihasz-
nálatlan lehetőség –  nem el-
sősorban a nagy, mesterséges
tározók kialakítására, hanem
a természetes vizes élőhelyek
megóvására gondolok –  ma-
gyarázta Szigetvári Csaba, aki
a háztáji vízvisszatartás fon-
tosságát szóba hozva hang-
súlyozta: érdemes minden
csepp csapadékot összegyűj-
teni, és ebből fedezni a  ház
körüli locsolás vízigényét. KM

VásárosNaMéNy. A Vásáros-
naményi Rendőrkapitányság
munkatársai a  napokban fo-
kozott ellenőrzést tartottak
a kapitányság illetékességi
területén. Az egyenruhások
ellenőrizték a gyalogosok sza-

bályos közlekedését, a  ke-
rékpárok, motorkerékpárok
felszereltségét, működőké-
pességét. A rendőrök felhívták
a igyelmet a  láthatóságot se-
gítő eszközök használatának
fontosságára is. KM

Még a gyalogosokat is
ellenőrizték a rendőrök
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A törökök Nagykállót 1578-ban el akarták foglalni, és a csata küzdőtere-
ként a település egyik tanyája, Görénypuszta környékét választották.

a) Balkány b) Biri c) Nyírkáta d) Érpatak

a helyes választ lapunk mai számában rejtettük el.

Kelet kvíz

Az év minden napján óvnunk kell! IllusztrácIó: racskó tIbor

Víz: minden cseppje kincs

Torlódás miatt karambol
Az Északi körúton tartott a járműsor a Vasvári Pál utca felé
kedden reggel, amikor egy Renault vezetője akart átsorolni a
balra kanyarodó sávba, de nekiütközött egy kisbusz oldalá-
nak. Fotó: Pusz taI sánd or

száműzték a csöpögő csapokat is
Sántha Zoltánné, a  Greende-
pendent Intézet klímakoor-
dinátora a  Nagycsaládosok
Egyesületének tagjaként vált
hivatásos takarékoskodóvá.
Az egész néhány évvel ezelőtt
az E.ON Energiaszolgáltató
Kft. által nagycsaládosok ré-
szére kiírt energiatakarékos-
sági programmal kezdődött,
amit tavaly egy másik közös-

séggel együtt sikerült meg-
nyerniük.

– Ötleteket is kaptunk a  fo-
gyasztáscsökkentés lehetősé-
geihez, s apró trükkök beveté-
sével végül célt is értünk. Fali
homokórával tusoltunk, rö-
vid programmal mostunk, fe-
dővel fedtük a  takaréklángon
főzött ételt. Hosszú távon per-
sze némi beruházásra is szük-

ség volt: energiatakarékos
izzókat és foglalatbeépítéses
időkapcsolókat szereztünk
be, lecseréltük a  zuhanyró-
zsát, kidobtuk a  mikrohullá-
mút és a kenyérpirítót, másik
mosógépre váltottunk, meg-
csináltattuk a csöpögő csapo-
kat, s  víztakarékos perlátoro-
kat szereltettünk fel –  sorolta
Sántha Zoltánné.

Vízkészle-
tünknek

csak kicsiny
töredéke
édesvíz.
aMbrusz LászLó

Kutak mélyén
Tejben-vajban fürdés? Á, nem az a kunszt – tiszta víz! Az
lesz az igazi luxus, ha így halad a világ, s már akinek lesz
lehetősége fürdenie, mert túléli a vízért indított háború-
kat. Elnézve a hétköznapjainkat, itt, a Kárpát-medencében
még most is elképzelhetetlen, hogy a rémálom egyszer
a mi életünk valóságává válhat, pedig intő jelekből nincs
hiány.

A két éve nekilódult népvándorlás és masszív migráci-
ós nyomás is onnan ered, ahol nincs víz, no meg élelem,
de van túlnépesedés, betegség, és persze ember okozta
káosz. Húsz éve a tankönyveink még csak közölték a tényt
az iparilag és gazdaságilag elmaradott földrészek elsiva-
tagosodásáról; ma már biztonságpolitikai tananyag, hogy
az élhetetlenné váló területek lakossága a „nagy fehér
embert”, a Nyugatot okolja ezért, mondván: mi okoztuk a
globális válságot, aminek áldozatául esik a víz is. E (nem is

annyira alaptalan) vád mini-
mum önvizsgálatot érdemel,
szembesülést, s bizony, a
legöntudatosabb civilizáció
pusztította a legjobban a
bolygót. Ötven év alatt annyi
erőforrást, benne vizet hasz-
nált fel, mint előtte ötezer év
alatt, miközben a következő
tíz-húsz évben megduplá-
zódik a vízigény a népesség
növekedése és az ipar igénye
miatt. Vajon meghallotta,

megértette-e a világ azt az ENSZ-üzenetet, hogy akkor lesz
béke és biztonság, ha megfelelő mennyiségű vízhez jutnak
az emberek világszerte... (Peter Thomson, az ENSZ 71.
Közgyűlésének elnöke). Nincs okunk nyugodtan lubickol-
ni a vízben, mert az átlagpolgárok körében is irgalmatlan
nehezen nyer teret a környezettudatosság.

Ha valaki elzárja a csapot fogmosás közben, ha a gyors
tusolást választja a fürdőkád megengedése helyett, ha
gyűjti az esővizet és locsolja azzal a kertjét, az már biztató,
de legtöbbször nem szemléletváltás, hanem anyagi érdek,
a takarékoskodás jele. Ha kikényszerített is, de eredmény.
A magam részéről ezért nyugtáztam a közkutak korlátozá-
sát, leszerelését, mert ahogy ingyen ebéd, úgy ingyen víz
sincs. Ezért fogadom megértéssel a fúrt kutak szigorúbb
ellenőrzését is, mert a talajban rejlő víz közkincs, méghoz-
zá vészesen apadó. Nem lehetünk büszkék elődeinkre,
akik pazarolták a vizet, s ha elszennyezték, simán öntötték
óceánba, tengerbe, folyóba, patakba – kinek mi volt a köze-
lében. Mást ne mondjak: Nyíregyházáról is 1985-ig hordták
a szemetet Borbányára a kukásautók, s töltötték fel az
egykor gyönyörű tavat. Ezért se fog soha senki bocsánatot
kérni: „ilyen volt a rendszer”, s ennyi. Ez ellen már nem
tehetünk – de azért igen, hogy mi szégyenkezés nélkül
nézhessünk gyermekeink, unokáink szemébe.

Nézőpont

Nyéki Zsolt

Ha elszennyezték,
simán öntötték
tengerbe, folyóba,
patakba – kinek mi
volt a közelében.

zsolt.nyeki@kelet.hu

Fehér Regina,
Nyíregyháza
Számomra fontos a környe-
zet védelme: ügyelek arra,
hogy ne folyassam feleslege-
sen a vizet és ne pazaroljam
az áramot. A környezetem-
ben élőket is igyekszem
takarékoskodásra inteni.

Huszti Petra,
Nyíregyháza
Mindig odaigyelek, hogy fe-
leslegesen ne fogyasszak sok
vizet. Sokat takarítok meg
azzal, hogy a fürdés helyett a
gyors zuhanyzást választom
és környezetbarát terméke-
ket vásárolok.

Dávida Árpád,
Levelek
Nem csak az elfogyasztott
víz mennyiségére kell odai-
gyelni, de arra is, hogy a mi-
nőségében se tegyünk kárt.
Érdemes például nyáron
az összegyűjtött esővízzel
öntözni.

Csatlós Adrienn,
Nyíregyháza
Sokat foglalkozom a környe-
zetvédelemmel. Az élővilág
és a víz megóvása rendkívül
fontos. Rengeteg káros anyag
kerül a levegőbe, a vízbe,
melyek meg is betegíthetnek
minket.

Megkérdeztük: Ön hogyan takarékoskodik az ivóvízzel?

Nem érzik, milyen súlyos
következményekkel
járhat, ha intim képet
adnak ki magukról.

Nyíregyháza. „A hideg futko-
sott a hátamon, amikor a teg-
napi Kelet-Magyarországban
arról a  fériról olvastam, aki
tizenéves gyerekeket környé-
kezett meg a  Facebookon, s
közel ezer iatalról gyűjtött
be képeket, videókat. Meg-
nyugtató, hogy az elkövető
ezért rács mögé kerül, ugyan-
akkor felvetődik a  kérdés:
hol voltak a  12–13 év körüli
iúk szülei, amikor mindezek
történtek, miért nem vették

észre, mibe keverednek a cse-
metéik?” – vetette fel előize-
tőnk, Galla Sándor.

– Egy XXI. századi szülőnek
már nemcsak azzal kell tisztá-
ban lennie, hová megy a gyer-
meke, amikor kilép az ajtón,
hanem azzal is, merre jár, mit
művel az internet világában –
fejtegeti Kiss Dóra viselkedés-
elemző, aki szerint a  virtuális
szobafogság, vagyis a  tiltás
nem megoldás, bölcsebb, ha
a szülők felzárkóznak, igyel-
nek, és persze időben rendet
tesznek a gyermekük fejében.

Virtuális lábnyomok
– A iatalok többsége nap mint
nap használja a  Facebookot.

Ha a  szülő is így tesz, megis-
merheti a  rendszer működé-

sét, előnyeit és veszélyeit. Is-
merősként nyomon követheti
gyermeke virtuális lábnyoma-
it. Láthatja, mi érdekli, milyen
dolgokat szokott csinálni a gép
előtt ülve. Ha meghökkentő
történéseket tapasztal, gya-
koroljon önuralmat, ne írjon
neki nyilvános üzeneteket, in-
kább négyszemközt beszéljék
meg, mi zajlik a  világhálón, s
ha szükséges, terelje jó irány-
ba a gyermek gondolkodását!

– Fontos, hogy olyan helyen
legyen a  számítógép, ahol a
gyerek szem előtt van, és az
is, hogy soha ne osszunk meg
túl személyes információkat,
intim képeket másokkal – tet-
te hozzá a szakember. KM-PI

Ön tudja, mit művel gyermeke a neten?

A tiltás nem megoldás, bölcsebb,
ha a szülők felzárkóznak

IllusztrácIó: thInkstock
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Március 22-e a víz világ-
napja. Az idei világnap
szlogenje: „Szennyvi-
zek? Tiszta vizet!”
Nyíregyháza. A szennyvíztisz-
tító telepek nem tartoznak a
legnépszerűbb intézmények
közé; a  lakosok jellemzően
csak akkor vesznek tudomást
róluk, ha bántja az orrukat a
működésükkel járó szag, pe-
dig ezen telepek felbecsülhe-
tetlen szolgálatot tesznek kör-
nyezetünk védelmében.

– A  Nyírségvíz Zrt. 34
szennyvíztisztító telepet üze-
meltet Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyében. A  Nyíregyhá-
zán és környékén keletkező
szennyvizet a megyeszékhely
két korszerű tisztítótelepén
kezelik, ezek a  hő- és villa-
mosenergia-felhasználást te-
kintve nagyrészt önellátóak
– mondta Krajecz András, a
nyíregyházi telepek vezetője,
mielőtt részletesen is bemu-
tatta a nyíregyházi I-es számú
szennyvíztisztító működését.

– Ez a  létesítmény az 1960-
as években épült. Azóta a
változó kibocsátási határérté-
keknek, a  technológiai, gépé-
szeti fejlődésnek megfelelően
folyamatosan fejlődött, a  leg-
utóbbi nagy felújítás 2002-ben
fejeződött be. A  II-es számú
telepet 1988-ban, majd 2013-
ben adták át –  a rendszervál-
tozást követő üzembezárások,
illetve a  fogyasztói szokások
változása a szennyvízmennyi-
ség csökkenését hozta magá-
val, ezért 14 évig nem volt rá
szükség. A két létesítménynek
még vannak tartalékai, képe-
sek kiszolgálni a  bővülő ipari
parkokat és a terjeszkedő csa-

tornahálózatot – foglalta össze
az elmúlt évtizedeket Krajecz
András, aki rutinos előadó,
ugyanis gyakran fogad általá-
nos és középiskolásokat, vala-
mint főiskolai csoportokat.

Felmosórongy, macskaalom
– Nyíregyházán a szennyvizet
és a  csapadékvizet külön há-
lózaton vezetik el, míg több
nagyvárosban közös csator-
nába kerülnek. A  vízhálózat
üzemeltetését a  Nyírségvíz
Zrt. végzi, a  csapadékelveze-
tő rendszerét pedig a NyírVV
Nonproit Kft.

– Az összegyűjtött szenny-
víz gravitációs csatornán és
eseti átemelést követően nyo-
móvezetékeken jut el a telepe-
kig. Az átemelő szivattyútele-
peket kollégáim számítógépen
keresztül felügyelik a nyíregy-
házi központból, ahonnan a

normál munkaidő után az au-
tomatikus üzemű szennyvíz-
tisztító telepek működését is
igyelemmel kísérik, szükség
esetén a  hibaelhárítást koor-
dinálják. Üzemi laboratórium-
mal is rendelkezünk, ahol a
folyamatközi ellenőrzéseket,
illetve az érkező és távozó
szennyvíz vizsgálatát végzik
munkatársaim – magyarázta a
szakember, majd rátért a tisz-
títás folyamatára.

– Ez egy eleveniszapos, bio-
lógiai tisztítású telep, ahol
az érkező szennyvízben lévő
magas szervesanyag-tartalmat
a természetben is megtalálha-
tó, itt pedig koncentráltan je-
len lévő mikroorganizmusok
bontják le. Az első állomás a
gépi tisztítású rács, amely évi
160–180 tonna vegyes szeme-
tet –  például ételmaradékot,
felmosórongyot, macskaal-

mot, nylonharisnyát –  szűr ki
a szennyvízből. A  rácsszemét
tömegét préseléssel minimali-
záljuk, majd konténerbe gyűjt-
ve a  hulladéklerakóba szál-
lítjuk. A  rendszer elején egy
bioilter révén a  szaghatást is
igyekszünk mérsékelni –  tag-
lalta Krajecz András. –  Ezután
a szervetlen anyagok ülepítése
következik a homokfogókban,
a homok ugyanis koptatná,
eldugítaná a  csöveket és a
szivattyúkat. Az előülepítő és
denitriikáló medencék után
következnek a  levegőztető
medencék, ahol a  tápanyag
és keverés biztosítása mellett
légfúvókkal teremtjük meg
az optimális körülményeket a
munka dandárját végző mik-
roorganizmusoknak.

– A  tisztított szennyvíz
a VIII. főfolyáson és a  Ló-
nyay-főcsatornán keresztül a
Tiszába jut – tudtuk meg a víz
útjáról, munkájuk hatásfokát
pedig a  következőképpen ér-
zékeltette a  társaság szenny-
víztisztítási művezetője: –  A
II-es telep utáni csatornában
kizárólag tisztított szenny-
víz folyik, mégis megélnek
benne a  kisebb halak, illetve
a velük táplálkozó ragado-
zók, mint például a csuka, az
utóülepítő medencéket pedig
a vízimadarak kedvelik.

Hoványi PéTer
peter.hovanyi@kelet.hu
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Légfúvók biztosítják az optimális körülményeket a mikroorganizmusoknak Fotók: a szerző

Kedvelik a csukák, vízimadarak

Folyamatos munkát ad a törlőkendő
Krajecz András leplezetlen
lelkesedéssel mutatta be a
munkahelyét, de szót ejtett a
problémákról is. –  A szenny-
víztisztításban és -elvezetés-
ben sok nehézséget okoznak
az indokolatlanul a lefolyókba
dobált-öntött, nem odavaló
hulladékok, és egy újabban
elterjedt termék, a nedves tör-
lőkendő. Ez utóbbi műanyag-

ból készül, nem bomlik le a
vízben, így mindent eltömít,
folyamatos munkát adva
munkatársainknak. A másik, a
mi szempontunkból kellemet-
len tendencia a  térburkolatok
terjedése –  emiatt kevesebb
csapadékvíz szivárog a  talaj-
ba, és mivel sokan illegáli-
san kötik rá az esőcsatornát a
szennyvízhálózatra, egy-egy

zápor után a  csatornák meg-
telnek, szélsőséges esetben
pedig vele együtt a mélyebben
fekvő utcák, alagsorok is. Na-
ponta 12–15 ezer köbméter víz
érkezik a  telepre, ugyanakkor
egy kiadós eső után előfor-
dult már 40–45 ezer köbméter
is –  ismertette a  szabálytalan
bekötések következményeit a
vezető.

Nyíregyháza. Az I-es telep
legutóbbi felújítása óta nem
fordult elő bírság határér-
ték-túllépés miatt, a  létesít-
mény környezetvédelmi tevé-
kenysége azonban nem merül
ki ennyiben: amit csak lehet,
újrahasznosítanak, a telep
hőenergiából 100, villamos
energiából 80–85 százalékban
önellátó, mégpedig úgy, hogy
az iszaprothasztás eredmé-
nyeképpen keletkező biogázt
gázmotorokban hasznosítják.

Hasznosítják az energiát
– A  tisztítás során keletkező
iszap a  két, egyenként 2000
köbméteres rothasztótorony-
ba kerül –  kezdett a  techno-
lógia ismertetésébe Krajecz
András, hozzátéve: a  kisebb
szennyvíztisztító telepeken
nem lenne gazdaságos az
eféle tornyok üzemeltetése,
ezért a  többi településről ér-
kező víztelenített iszapot is
itt dolgozzák fel.

– A  tornyokban a  levegőtől
és a  fénytől elzárva, úgyne-
vezett anaerob körülmények
között 31–37 Celsius-fok kö-
zötti hőmérsékleten az iszap
stabilizálódik, a folyamat
során biogáz képződik, ösz-
szesen 1,2–1,3 millió köbmé-
ter évente. Ez a  biogáz a  tá-
rolóból a  három gázmotorba
kerül, amelyek villamos és
hőenergiát állítanak elő. A

keletkező hőenergiát a  rot-
hasztótornyok, valamint az
épületek fűtésére fordítjuk, a
termelt villamos energiát pe-
dig a  gépek működtetésénél
hasznosítjuk –  ismertette a
szakember a  rendszer műkö-
dését. Az pedig mindemellett
szinte természetes, hogy az
ivóvízzel is spórolnak: ahol
csak lehet, tisztított szenny-
vizet használnak a  technoló-
giai munkafolyamatokhoz. A
rothasztás után a  stabilizált
szennyvíziszap sem vész
kárba: víztelenítést köve-
tően a  Nyírségvíz központi
komposztálótelepére kerül,
ahol szalma és ásványi anya-
gok hozzáadásával a  nyírségi
homoktalajok vízmegtartó
képességét növelő, hosszan
tartó tápanyag-utánpótlását
biztosító termék válik belőle.
A Nébih engedélyével rendel-
kező, kórokozót nyomokban
sem tartalmazó komposzt a
műtrágyával ellentétben nem
savanyítja a  földet, ezért a
Nyírségvíz Zrt. folyamatosan
növekvő keresletre számít.

Természetes, hogy
spórolnak az ivóvízzel

A központból számítógépek segítségével felügyelik a rendszereket

„Jó, ha valahol sokat tesznek környezetünk megóvásáért. Jó, ha egy vállalko-
zás sikeresen működik. Különösen jó, ha e kettő egyszerre valósul meg, olyan
színvonalon, mint itt, a Nyírségvíz zrt.-nél. Gratulálok!” – olvasható áder János
köztársasági elnök bejegyzése az i-es telep vendégkönyvében.

Áder János bejegyzése

Ahol lehet,
tisztí-

tott szenny-
vizet hasz-
nálnak.
Krajecz aNdrás

HáZ, HáZréSZeLADáS

884711

Családi ház eladó Nagycserkesz,
Tamásbokor 10. alatt. Érd.: 20/
922−1546.

FÖLD, KerT

885362

Alsóbaduron 1200 nm szántóföld
eladó. 20/804−9235; 20/567−
8664.

885212

Rohod külterületén 0,54 hektár
meggyes eladó, megegyezéssel.
Érd.: 0620/531−7836, 0644/385−
946

ÜZLeT, MÛHeLy, iroDA

884588

9000nm 100% fullközmu− aszfalt,
bekerítve a nyíregyházi úton eladó:
06302280310

GAráZS

885132

Hímesben, Újszőlő utca körút felőli
végén nagy garázs eladó. Érd.:
0620/9265−157.

GéP, SZerSZáM

885179

Csirkekeltetőgép jó kelési aránnyal
tojásforgatóval 56/80 férőhellyel
automata hőfokszabályzóval hasz−
nálati útmutatóval eladó. Ár:
19.500 Ft. 20/7744−373.

884997

T25−s traktorral vontatott kultivátor
eladó, 190 cm művelési szélesség,
1 sor lúdtalpas kapa, 2 soros
erősített rugós kapa, tömörítő
henger felszereltség Tiszavasvári.
Érd.: 42/372−902 v. 70/978−
5886.

JárMÛ ALKATréSZ

885370

4 db 175/70/13−as nyári gumi
eladó. Érd.: 0620/238−2688.

AUTÓ

882522

Készpénzes autófelvásárlás napi
legmagasabb áron, akár hitellel ter−
helt autóra, kishaszonjárműre is.
Tel: 20/9729−112, 20/938−3151.

éLeLMiSZer, TAKArMány

882728

Dióbelet, mogyorót veszek, házhoz
megyek, 800−1300 Ft/kg; héjas
150−250 Ft/kg. Tel.: 06(20)586−
1594.

885005

Eladó kukorica és takarmány−
napraforgó Nyírszőlősön. Érd.:
0670/466−1126, 0670/978−3512

885368

Eladó 100 mázsa kukorica, irányár
4 E Ft/100 kg. Érd.: 0630/932−
4909

885138

Étkezési burgonya (bella rosa) és
kék karalábé kis és nagy tételben
eladó. Érd.: 0630/519−7372

885296

Idared étkezési alma eladó. Érd.:
0670/242−1240

883744

VETŐMAG! Fémzárolt kukorica és
napraforgó hibridek nagy válasz−
tékban kaphatók. Kruppa−Mag
Kft. Kisvárda. Tel.: +36 30 452
4265

áLLAT

885380

Fehér 4 kg−os húshibrid tyúkok és
5 kg−os kakasok rendelhetők 1500
− 2000 Ft−ig/db. Érd.: 0630/588−
4110.

882481

Fehér vágnivaló és piros csirke
konyhakészen megrendelhető. Nyír−
egyházán ingyenes kiszállítás. 20/
376−0973.

885228

Vörös tojójércék és kettőshasz−
nosításúak eladók díjtalan házhoz
szállítással. Érd.: 0630/648−4504.

885064

Vörös, 15 hetes, kettős hasznú
jércék és tojóhibridek rendelhetők
1400 Ft/db szállítással. Érd:
0630/588−3441

885240

120−130 kg−os hízók eladók, 450
Ft/kg. Feldolgozás megoldható.
Érd.: 0620/2999−510

885089

2 db 2 éves csődörcsikó eladó.
Érd.: 0670/3091−017.

885413

32 hetes, vörös, szabad tartású,
aktívan tojó tyúkok, 1000 Ft/db
áron, házhoz szállítással eladók.
Érd.: 0630/878−3098

885181

6 hónapos magyar tarka üsző, 105
E Ft és egy 6 hónapos egyéb
húshasznú bikaborjú eladó, 80 E Ft.
Érd.: 0620/217−8147.

nÖvény

885402

Akác csemete eladó. Minősége I.
osztályú, legtöbb gyökérzettel kie−
melve. Március. 1−jétől május
közepéig kapható. Fábiánháza. Érd.:
0620/3314−162, 0644/345−571.

885252

Desire és Bella Rosa vetőméretű
burgonya eladó. Érd.: 20/474−
1662.

884731

Gyümölcsfa csemeték vírusmentes
faiskolából eladók. Akciós ár 500
Ft/db. 30/965−3580.

882352

Gyümölcsfaoltványok a termelőtől.
Oros, Kezdő u. 68. Tóth János.
42/480−439, 20/3169−127.

885361

100 zsák csíkos mag
Mezőladányba eladó. Érd.: 70/511−
0131.

SZoLGáLTATáS KÍnáLAT

883555

Kútfúrás, kútjavítás, kompresszoro−
zás 40−125 mm−ig. Ciropulosz.
20/6615−629, 30/3200−634.

883134

ER−ZSO Bt. Redőny, reluxa, sza−
lagfüggöny, harmonikaajtó, heve−
derzár, szúnyogháló, roletta.
Küszöbborítás. Műa.nyílászárók,
párkányok forgalmazás, szerelés.
Gurtnicsere. Autóüveg fóliázás.
ALKATRÉSZBOLT: Nyíregyháza,
Kállói út 26. DRISZKU ZSOLT.
42/492−090, 30/522−2170.

881558

Könyvelés visszamenőleg is! Vál−
lalom Kft−k, Bt−k, egyéni vállalk.,
társasházak, egyesületek, alapít−
ványok könyvelését. Kedvező ára−
kon! 30 év tapasztalat. Mérlegké−
pes könyvelő. Nyháza. 0670/
528−3244.

885379

Palatető akció! Bontás nélküli fel−
újítása bitumenes zsindellyel. Ingye−
nes felmérés, kedvező akciós áron.
06−30/860−5016.

885340

Redőny−szúnyogháló akció, javítás,
gurtnicsere azonnal. Pokrovenszki
42/433−537, 30/9284−066

MUNKAHELYET KÍNÁL

885176

Autópálya építéséhez keresünk
gépkezelőket és sofőröket, kamaz
tgk típusú gépekhez. Csak érvényes
gépkezelői jogosítvánnyal rendel−
kezőknek. Jelentkezés; tel: 0630−
894−5318, fényképes önéletrajzzal:
landermaxkft@gmail.com
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az apróhirdetések folytatódnak a 15. oldalon.
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Korai munkakezdéssel,

hírlapkézbesítőket
keresünk

Nagyvarsány, Pap
és Csengerújfalu

területére.
csak helyi lakosok jelentkezését várjuk.

Érdeklődni 9–17 óráig:
+36 20 958-9918
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Korai munkakezdéssel,

hírlapkézbesítőket
keresünk

Nyírbogdány
területére.

csak helyi lakosok jelentkezését várjuk.

Érdeklődni 9–17 óráig:
+36 20 958-9919
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Dinamikusan fejlődő cég

keres hosszú távra.

betanított
munkásokat

Érdeklődni: De-Glass Kft.
Nyíregyháza, Bogyó utca 10. sz. alatt

Fényképes önéletrajzot várjuk
az info@deglass.hu e-mail-címre!
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Itthon közel négyezer
krónikus beteget kezel-
nek olyan gyógyszerek-
kel, amelyek vérplaz-
mából készülnek.

Nyíregyháza.AKelet-Magyar-
ország regionális állásbör-
zéjén a CSL Plasma is jelen
lesz mint kiállító. De mit is
érdemes tudni a cégről? Any-
nyit mindenképpen, hogy a
CSL Plasma elegáns környe-
zetben, a Korzó Bevásárló-
központban a legmodernebb,
21. századi orvostechnikai
felszerelésekkel, valamint
plazmaspecialista szakembe-
rek közreműködésével több
százezer rászorulón – így a
magyar betegeken is – tud se-
gíteni.
Magyarországon hozzáve-

tőleg 4000 krónikus beteget
kezelnek olyan életmentő
gyógyszerek segítségével,
amelyek vérplazmából ké-

szülnek. Világszerte pedig
több mint egymillió ember
szorul plazmaeredetű készít-
ményre.

Egyszerű művelet
Na de ki adhat vérplazmát? A
plazmaadás szerencsére egé-
szen egyszerű művelet: min-
den egészséges, 18–60 éves
ember adományozhat vér-
plazmát, legfeljebb összesen
25 liter/év mennyiségben.
Az egészségügyi előfelté-

teleket a központban az első
donáció előtt nagyon ala-
pos orvosi vizsgálatokkal és
vérvizsgálattal ellenőrzik,
majd később is rendszeresen
ellenőrzik a donorok egész-
ségi állapotát. Így az általános
egészségi állapot rendsze-
res, a nagy átlagot messze
meghaladó mértékű kontroll-
ja is megoldott a jelentkezők-
nél.
Plazmaadással gyerekek,

nők és fériak életét ment-

hetjük meg, de további előny,
hogy a donáció során ingye-
nes kivizsgáláson és vérvizs-
gálaton vehetünk részt.
A donor, aki plazmát ad,

nem tudhatja, hogy neki vagy
valamelyik családtagjának
mikor lesz vérplazmára szük-
sége. Ezenfelül emberségről
tesz tanúbizonyságot, érté-
kes „ajándékot” adva ezzel
beteg emberek ezreinek, sőt
a donor számára minden al-
kalommal költségtérítést biz-
tosítanak.
AKelet-Magyarország állás-

börzéje remek alkalom lesz
arra, hogy minél többenmeg-
ismerjék a CSL Plasmát. KM-Tg

Bárki lehet életmentő

A legmodernebb orvostechnikai felszerelésekkel rendelkezik a nyíregyházi centrum Fotó: KM-ARCHÍV

CSL Plasma Nyíregyháza:Korzó
Bevásárlóközpont, Nyíregyháza, Nagy
imre tér 1. “a” épület 4. emelet;
Telefon, információ és időpont-
egyeztetés:06 42/781-404;
Nyitvatartás: hétfő–péntek:
8.00–20.00, szombat: 8.00–16.00.

Információ

Eddig közel 580 hul-
ladékos szelencét és
510 padot cserélt ki a
városüzemeltető cég.
Nyíregyháza. A téli karbantar-
tási, felújítási munkák után
több mint 250 darab padot
helyeznek ki a belvárosban a
NYÍRVV Nonproit Kft. mun-
katársai – tájékoztatott Szabó
Edina, a társaság szóvivője.
Hozzátette: 2013 óta folya-

matosan cseréli a NYÍRVV a
városi utcabútorokat, Nyír-
egyházán eddig közel 580 hul-

ladékos szelencét és 510 padot
cserélt ki a városüzemeltető
cég, ezek egy részét a társaság
dolgozói készítették. A tervek

szerint az idén Malomkertben
és Örökösföldön 80 új padot
és 120 hulladékos szelencét
helyeznekmajd ki. KM

Új padok a belvárosban

Érkeznek az új ülőalkalmatosságok Fotó: NYÍRVV

Vavrinecz András Fotó: egYeteM

Népművészeti
munkásságáért
BudapesT. Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisz-
tere, valamint Hoppál Péter
kultúráért felelős államtitkár
nemzeti ünnepünk, március
15-e alkalmából kiemelkedő
népművészeti munkásságá-
nak elismeréseként Martin
György-díjban részesítette
Vavrinecz Andrást, a Nyír-
egyházi Egyetem Zenei In-
tézetének művésztanárát, a
Hagyományok Háza népze-
nekutatóját. KM A parkoló látványterve Fotó: KóRHáz

Nyíregyháza. Az elmúlt négy
évben új épületekbe költöz-
hetett a gyermekgyógyászat,
a belgyógyászat, az onkológia
és a reumatológia, ám a fej-
lesztés, a megújulás nem ért
véget. Régi álom valósul meg
azzal, hogy év végére megol-
dódnak a szűk terület miatti
parkolási gondok. A Jósa And-
rás Tömbkórház projekthez
kapcsolódó parkolóház kivi-
telezői munkálataira elindult
a közbeszerzési eljárás, mely-
nek sikeres lebonyolítása után
kezdődhet meg az érdemi
munka. Az eljárást a fenntar-
tó Állami Egészségügyi Ellátó

Központ folytatja le.Aberuhá-
zás keretében 361 parkolóhely
létrehozására alkalmas, 5050
négyzetméter beépített alap-
területű, kétszintes (földszint
plusz emelet) parkolóházat
alakítanak ki, a hozzá tartozó
50 köbméteres tűzivíztároló-
val és 50 négyzetméteres nyi-
tott közlekedővel. A munká-
latok a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása után, várhatóan
még ebben az évben befeje-
ződnek, így 2018-ban bizton-
ságosabban, komfortosabban
lehet majd közlekedni és par-
kolni a Jósa András Oktatókór-
ház területén. KM

Biztonságosabb és
komfortosabb parkolás

Tilos horgászni
és csónakázni
NagyKálló-haraNgod. Lapunk
március 18-ai számában, a
Megyei érték lett Harangod is
című anyagban tévesen sze-
repelt, hogy a harangodi tó
lehetőséget ad a horgászatra
és csónakázásra. Ahogy azt a
Nagykálló-Harangodi Üdülő-
területet üzemeltető Nagykál-
lói Közhasznú Nonproit Kft.
ügyvezetője, Sveda Anita je-
lezte, a harangodi tóban tilos
horgászni és csónakázni. KM

HIrdetés

Lakossági felhívás és tájékoztatás gallyazásról
Áramkimaradást, veszélyhelyzetet okozhatnak a villamos vezetékekhez érő, vagy szeles időben
annak csapódó, azt leszakító növények.

A megelőzés érdekében szeretnénk felhívni az ingatlantulajdonosok figyelmét a környezetük
növényzetének tisztítási munkálatainak elvégzésére.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. közleménye
Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 41.) felhívja az
ellátási területén lévő Ingatlantulajdonosokat (Használókat, Kezelőket, Bérlőket) - ideértve a
természet- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat - a villamos
hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő, akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy
gondozatlan fák, bokrok, egyéb növényzet (a továbbiakban együtt: növényzet) levágására,
eltávolítására.

A biztonsági övezet tisztántartására élet- és vagyonbiztonsági okokból, a veszélyes helyzetek
kialakulásának elkerülése és az áramkimaradások megelőzése érdekében van szükség.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek, valamint a
termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet
alapján teszi közzé.

A növényzetre vonatkozó korlátozások alapján a biztonsági övezetben:

Fa vagy más növény akkor telepíthető, illetve hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában

- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél

jobban, annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

A biztonsági övezetben tilos

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a
4 métert,

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való
megközelítését akadályozza.

A biztonsági övezetben lévő növényzetet az Ingatlantulajdonosnak - mint egyben a növényzet
tulajdonosának - kell rendszeresen gondoznia.

A gallyazás célja, hogy a növényzet a villamos hálózat biztonsági övezetének határát ne érje el,
veszélyes közelség ne alakuljon ki.

Kérjük, hogy villamos hálózatot veszélyesen megközelítő növényzet levágása, eltávolítása előtt -
az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében - egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok
végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti
egységeivel.

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés
elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve
térítésmentesen biztosít.

Felhívjuk az Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása
miatt bekövetkezett balesetekért, károkért felelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem
vállal.

Az eltávolított növényzettel az Ingatlantulajdonos rendelkezik.

Kérjük az Ingatlantulajdonosok együttműködését. Közös érdekünk a villamosenergia-ellátás
zavartalansága, a villamoshálózathoz érő, vagy szeles időben annak csapódó ágak, növények
által előidézett áramkimaradások megelőzése.

Üzem-központjaink címe, elérhetősége:

Név Cím Telefon

Debreceni üzemközpont 4030 Debrecen, Híd u. 10-12. 52/ 512 201

Nyíregyházi üzemközpont 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 53. 42/ 523 131

Szolnoki üzemközpont 5000 Szolnok, Verseghy u. 3. 56/ 506 131

Amennyiben az Ingatlantulajdonosok a villamos hálózat biztonsági övezetében nem végzik el a
munkálatokat, akkor a villamos-energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvényi felhatalmazása alapján
az élet és vagyonbiztonság érdekében az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. végezteti el a
biztonsági övezet tisztántartásával kapcsolatos feladatokat. Ebben az esetben a gallyazási
munkálatok elvégzésére a biztonsági övezet nagyságát meghatározó rendelet előírásainak
megfelelve kerül sor, hogy az élet-, vagyon- és szolgáltatásbiztonságot a növényzet ne
veszélyeztesse. A kivitelezők csak ezt követően vehetik figyelembe kertészeti, növényvédelmi és
esztétikai szempontokat.

Szeretnénk felhívni a kerttulajdonosok figyelmét, hogy a villamoshálózat alatt és közelében
kizárólag alacsony növésű fafajtákat telepítsenek.

Köszönjük, hogy segítik munkánkat!

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

88
50

92

DK
aláírásgyűjtésbe kezdett hétfőn a demokratikus Koalíció Nyíregyházán. az akció
okáról és részleteiről Hunyadi János, a párt választókerületi elnöke így tájékozta-
tott: – a város több pontján ismegtalálhatják tagjainkat, aktivistáinkat, illetve
aláírhatják az íveketmindazok, akik szeretnék, hogymihamarabbmegoldód-
janak a Jósa andrás Oktatókórház környékén tapasztalható, egyre aggasztóbb
parkolási gondok. a célunk egyfajta nyomásgyakorlás az intézmény vezetésére,
hiszen a kórház főigazgatójamár 2014-ben ígéretet tett a parkolóházmegépü-
lésére, amely a nagy volumenű kórházberuházás idején elmaradt. márpedig az
ígéret szép szó... amalomkerti lakótelepen élőknek elegük van az ígéretcunamik-
ból, szeretnék, ha végre elkezdődnének a kivitelezési munkálatok, és eltűnnének
az egymást érő, közlekedésüket akadályozó idegen autók a környezetükből.
a helyzet tovább romlott, amióta a kórház területén az „egekbe szöktek” a
parkolási díjak, hiszen aki csak teheti, a kórház közeli utcákon keres „menedéket”
a gépkocsijának.

PártHírek:
MegyéNKBől



AKelet-Magyarország
– amegye és a család
lapja – színesmaga-
zinokkal is gyakran
jelentkezik.

NYÍREGYHÁZA. Független napi-
lapként 16 oldalon nyújtunk
megbízható, hiteles informá-
ciókat, híreket, szórakozta-
tó, hasznos olvasnivalókat,
több mint 40 ezer példány-
ban minden hétköznap és
szombaton. Szórakoztató és
informatív kiadványokat is
mellékkelünk több napila-
punkhoz is. A Tv Plusz maga-
zin minden pénteken állandó
tartozéka a lapnak. Havonta
készítünk nagy példány-
számokat a megye nagyvá-
rosaiba, ilyenkor azokba a
háztartásokba is eljuttatjuk a
napilapot, ahol nem előize-
tői az újságnak Nyíregyháza,
Mátészalka, Nyírbátor, Kis-
várda területén.

Színesmagazinok
Mindemellett minden hónap-
ban tematikus magazinok-
kal kedveskedünk az
olvasóknak. A
napilap mel-
l é k l e -

teként megjelenő ingyenes
kiadványok jól áttekinthető,
olvasóbarát lapstruktúrát,
változatos tartalmat kínál-
nak, izgalmas információkat,
lehetőségeket nyújtanak kü-
lönböző témákban, az élet
szinte minden területéről.

A megjelenéseket úgy
tervezzük, hogy minden
korosztály megtalálja a
számára érdekes olvas-
nivalót, és segítséget
nyújtson az adott téma
kiaknázásában, az ak-
tuális problémák meg-
oldásában. Érdemes
igyelni a lapokat töb-
bek között azok-
nak, akik
esküvőre
k é s z ü l -
nek, akik-
nek gyerekei
vannak, akik
továbbtanul -
nak, akik mun-
kát keresnek,
akiknek fontos
az egészségük,
akik

szívesen kertészkednek, akik
sokat kirándulnak, utaznak,
akik érdekeltek a gazdaság-
ban, akiknek vállalkozása
van. Az idén izgalmas újdon-
ságokkal is jelentkezünk.

Többmegyés
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyén kívül Borsod-Aba-
új-Zemplén és Haj-
dú-Bihar megyékre
is kiterjed több ma-
gazin, amelyek szin-
tén a napilapokkal
együtt jutnak el az
előizetőkhöz, és

az online portá-
lokra is fel-

kerülnek

mind-
e g y i k

m e g y é -
ben. A

rendhagyó
márciusi uta-

zási magazinunkkal átléptük
a határt, négy megye turisz-
tikai attrakcióiból, neveze-
tességeiből adott ízelítőt. A
romániai Bihar napilapjának
együttműködésével csábítot-
tuk megannyi élményre az ol-
vasókat. Ez az egyedülálló ki-
advány lehetőséget nyújtott a
vállalkozások számára, hogy
négy megyében is bemutat-
kozhassanak az olvasó- és lá-
togatóközönség számára.

Az átfogó kiadványok rész-
letes bemutatkozási lehető-
séget biztosítanak partnere-
ink számára.

Szoros partneri kapcsolat
Szerkesztőink, újságíróink
gondoskodnak a formáról és
a tartalomról, tanácsadóink
segítenek abban, hogy a le-
hető legjobb megoldást ajánl-
juk. Folyamatosan várjuk új
cégek, vállalkozások jelent-
kezését is, akiket töretlenül
népszerűsíthetünk nemcsak
a napilapban, hanem a
két-három hetente megjele-
nő magazinjainkban is. km

A2016-os mellékleteinket,
magazinjainkatminden korosztály szívesen olvasta,

mindenkimegtalálta a számára érdekes témát

Különlegesmellékletek

Minden évbenmegje-
lentetjük sikeres gaz-
daságimellékletünket
TOP 100 címmel.

NYÍREGYHÁZA. Tizenhét éve
határoztuk el, hogy a me-
gyénkben működő, megyei
székhellyel rendelkező leg-

nagyobb cégeket év végéhez
közeledve egy közös listán
mutatjuk be. Tíz éve pedig
a NAV és a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara összefogásával
készítjük az izgalmas gazda-
sági elemzéseket.

Tavaly is két TOP 100-as
kiadványt jelentettünk meg.

A százoldalas, exkluzív meg-
jelenésű magazin ezúttal is
korlátozott példányszámban
készült (a lista helyezettjein
kívül minisztériumok és hiva-
talok, külföldi gazdasági szer-
vezetek, képviseletek, érdek-
képviseletek stb. kapták meg).

Melléklet az előizetőknek
A Kelet-Magyarország elői-
zetőit sem fosztottuk meg
ezektől a fontos információk-
tól, kézbesítőinktől a napilap
tartalmas, színes gazdasági
mellékleteként vehették át.
Ezeken a cégeken keresztül a
megye gazdasági helyzetét,
a gazdasági trendeket is ele-
meztük.

Hét évvel ezelőtt alapítot-
tuk meg a TOP 100 Gazda-
sági Díjat, amellyel azokat a
cégvezetőket ismertük el – és
szeretnénk ezután is elismer-
ni nagyszabású díjátadó gála
keretén belül –, akiknek mun-
káját kiemelkedő eredmé-
nyek kísérik, s akikre méltán
lehetünk büszkék. km

Középpontban a legnagyobb cégek

NYÍREGYHÁZA. Jó érzés töltheti
el azt az olvasót, aki ezeket a
magazinokat forgatja. Lát-
hatja, hogy milyen sok váro-
sunkat, községünket sikerült
megújítani, szebbé varázsolni
az elmúlt időszakban.

A települések hagyomá-
nyai, tárgyi emlékei, az ott la-
kók lelkében hordozott örök-
ség fontos alap, amit őrizni,
erősíteni kell hittel, akarattal,
példamutatással és össze-
fogással.

Nagyon nehéz eredményt
elérni, de ha sikerült, arra

legyünk büszkék! A me-
gyénk városairól készült
kiadványban bemutattuk a
megyei kormányhivatal és a
megyei önkormányzat műkö-
dését, és az elérhető szolgál-
tatásaikat is.

Nyíregyháza legfontosabb
turisztikai értékeit, fejleszté-
seit, terveit mutatta be a vá-
ros nevét viselő kiadvány. A
kultúra, sport és wellness te-
rületén dinamikusan fejlődő
megyeszékhely legnagyobb
szolgáltatói sorakoztak fel eb-
ben a magazinban. km

NYÍREGYHÁZA. Mesés tája-
kért, fantasztikus élmé-
nyekért nem kell messze
elutaznunk. Turisztikai kiad-
ványaink segítettek régiónk,
megyéink csodáinak felfede-
zésében, kulturális, termé-
szeti gyöngyszemeinek meg-
ismerésében. Az élő folklór, a
gyógyító termálvizek, gaszt-

ronómiai hagyományok és
rendezvények, művészeti és
könnyűzenei fesztiválok mel-
lett egyre több új izgalmas
úti célt, programot kínáltunk
minden korosztály számára.

A négy megyés Turisztikai
Magazinunkat pedig román
nyelven is forgathatták a ha-
táron túli olvasók. km

NYÍREGYHÁZA. Az álláskeresés
sokszor fárasztó és stresszes,
de kitartással
és módsze-
rességgel si-
kert érhetünk
el. A folyama-
tosan frissü-
lő, naprakész
információkat
t a r t a l m a z ó ,
népszerű Ál-
lás magazin-
jainkkal minden bizonnyal
találhattak az olvasók olyan
lehetőségeket, melyek vég-
zettségüknek, elképzeléseik-
nek és lehetőségeiknek a leg-
inkább megfeleltek. Nemcsak
a legalkalmasabb munkát se-
gítettünk megtalálni, hanem

olyan módszereket, képzése-
ket is bemutattunk, melyek-
kel értékesebbé, kelendőb-
bé és sikeresebbé válhatnak
a munkakeresők a piacon.

Az álláskeresési tippek,
önéletrajz-készítési techni-
kák felkészültté és maga-
biztossá tesznek mindenkit
egy állásinterjún, a mun-
kajogi tippek pedig hatá-
rozott-
n a k

mutat ják
az épp ál-
l á s t a l a n
e m b e r e -
ket is a
m u n k a -
e r ő p i a -
con. km

Városaink, településeink
is bemutatkozhattak

Barangoljunk együtt
gyönyörű hazai tájakon!

Karrierépítési tanácsok
és álláskeresési tippek

NYÍREGYHÁZA. Életünk egyik
legfontosabb döntése a meg-
felelő pálya kiválasztása.
Gyermekünk életében a csa-
ládi környezet a legfontosabb
pillér, amely a leginkább meg-
határozza a jövőjét, sorsának
alakulását, ám a nagybetűs
életre felkészülést az iskolá-
val egyeztetve kell tudatosan
irányítani.

A megfelelő óvoda, általá-
nos és középiskola, szakkép-
ző intézmény, főiskola kivá-
lasztása nem könnyű feladat,
ebben nyújtottunk segítséget
oktatási magazinjainkkal.
Bemutatkoztak a különböző
pedagógiai koncepciójú in-
tézmények, és tanácsokat,
tippeket is adtunk a sokolda-
lú fejlődéshez. km

Gyermekeink jövője
is fontos a számunkra

Szombat–vasá
rnap:

8.00–16
.00

*Minden héten a va
sárnapi napon az

előre kiválasztot
t termékekmin. 20%kedvezménnyel vásárolha

tóakmeg a készlet erejé
ig.

Egészség
baráti
újság

Programok
ISKOLAKEZDÉS

Áldott kenyér, Szent István-nap
Agrillezés titkai
Kezdődik az iskola

MAGAZIN

2015. augusztus

Karácsony
MAGAZIN

NYÍREGYHÁZA. Immáron ha-
gyomány számunkra és olva-
sóinknak is a karácsonyi és
húsvéti receptmagazinunk
megjelenése. Az önök jól be-
vált receptjeit tálaljuk ezek-
ben a nívós kiadványokban,
gyönyörű fotókkal illusztrál-
va. Lelkes háziasszonyok és
urak különleges
ételekkel
pályáztak
tavaly is.

A be-
é r k e z e t t
s z á m t a -
lan recept
bebizonyí-
totta, hogy
az olvasók
ízlése, érzéke

a gasztronómiához példamu-
tató még a mesterszakácsok
számára is. Hiszünk abban,
hogy a háztartások még őrzik
azt a kiinomult gasztronó-
miai kultúrát, ami a magyar
konyhát jellemzi. Sőt, azt
tapasztaltuk, hogy képesek

vagyunk az újdonságokat
befogad-
ni és át-
formálni.
Reméljük,
r e c e p t f ü -
zeteink sok
ötletet, örö-
möt szerez-
tek önöknek
az ünnepi
készülődések
során! km

Íz-galmaskalandozások
agasztronómiában
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Tematikus kiadványok mindenkinek
2017-ben is havonta jelentkezünk színvonalas magazinokkal,
amelyek új témaköröket is feldolgoznak.

oktatás 2016. augusztus

Iránytű
MAGAZIN

Városaink
Szabolcs-Szatmár-Beregmegye

Innováció, oktatás és egészségügy

turizmusésvendéglátás

Ipar, kereskedelemésközlekedés

2016. május
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MAGAZIN
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A100 legnagyobb Szabolcs-Szatmár-Beregmegyei székhelyű vállalkozás

Értékesítés nettó árbevétele
Vállalkozási eredmények
Foglalkoztatottak száma

ATOP 100 tavalyi rendezvényemár hetedik alkalommal zárult a TOP 100
Gazdasági Díj átadásával Fotók: Racskó tiboR

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Az Év Autója
2016Szabolcs-Szatmár-Bereg
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Kitüntetettjeink 7magyarország

Saját fejlesztés a
„Szamos Kölyök”
Juhász János immár
negyvenegy esztendeje
van a hazai cipős szak-
mában.

Csenger. A Magyar Érdem-
rend Lovagkeresztje kitünte-
tést vette át a napokban nem-
zeti ünnepünk alkalmából
Juhász János, a  csengeri Sza-
mos Cipőipari Kft. ügyvezető
igazgatója.

Hazatérés friss diplomával
Gépészmérnöknek készült,
de irányt váltott, amit a  ké-
sőbb feleségül vett ijúkori
barátnőjének köszönhet, aki
hírét véve a Csengerben szer-
veződő cipőgyárnak, anno
rábeszélte kedvesét a  köny-
nyűipari műszaki főiskolára,
melynek szemesztereit is be-
leszámítva Juhász János im-
már negyvenegy esztendeje
van a  magyarországi cipős
szakmában.

Friss diplomájával a  zse-
bében 1979-ben hazatért, s
elhelyezkedett a Minőségi Ci-
pőgyár nyírbátori gyáregysé-

gének már javában működő
csengeri üzemegységében,

ahol öt év elteltével kiváló
munkájával és szorgalmával
már az üzemigazgatóságig
vitte.

A „Mino” felszámolása után
1990-ben megalakult a  Sza-
mos Kft. Csengerben. Rá egy
évre indult a kapcsolat a Josef
Seibel céggel, amely 1995-ben
teljesedett ki egy csengeri
gyár elindításával, hogy aztán
a 2015-ös „útelágazásukig”
gyártsa a neves német cipőket
Juhász János igazgatása alatt.

Ettől kezdve Juhász János
teljes mellszélességgel vetet-
te bele magát a saját gyerme-
kének számító Szamos Kft.
továbbfejlesztésébe.

Természetes anyagokból
A Szamos Kft. dolgozói lét-
száma jelenleg meghaladja a
400 főt, amivel a  térség leg-
nagyobb foglalkoztatója. Az
üzem tevékenysége külföldi
cégeknek végzett bérmun-
kából és saját gyerekcipői
gyártásából tevődik össze.
Az éves termelése –  évente
növekvő –  jelenleg félmillió
pár cipő, amelyből százezer
a 2007-től gyártott saját fej-
lesztésű „Szamos Kölyök”. Ez
a magyar márka természetes
anyagok használatával és ma-
gas minőségi követelmények
teljesítésével akar a  gyerme-
kek lábának kedvezni. 2008-
ban startolt az egészséges
gyermekláb fejlődését jobban
szolgáló, nagy sikernek ör-
vendő, supinált termékcsa-
ládjuk. KM-gB

Juhász János a díj átvétele után
Fotók: MagánarchívuM

Születési év, hely: 1956, csengerújfalu
Végzettség: szerves vegyész gyártó szakiskola, Kazincbarcika
Könnyűipari műszaki Főiskola Budapest(1979).
Pályafutás: Főiskolás korában családot alapít. Felesége, dudás Klára egy
családi vállalkozást vezet. Két lányuk közül anita jogász csengerben, andrea
közgazdász a fővárosban, Gábor iuk egyetemista debrecenben. Hobbija a mun-
ka, a család, az utazás párjával kettesben. a szamos Kft. történetét a töretlen
fejlődés jellemzi, ami a mai napig tart. ez köszönhető a folyamatos technológiai
fejlesztéseknek és az állandó megújulásra képes szakembergárdának, az üzleti
tisztességnek, a jó minőségű termék előállítására való törekvésnek.

Névjegy

a tárogató „nagykövete”
Hosszú volt az út, amíg
a tárogatós juhásztól
Nagy Csaba eljutott a
kortárs zenéig.

nyíregyháza. A  magyar zenei
kultúra ápolása terén kifejtett
munkájáért, a  hungarikum-
nak számító tárogató hazai és
nemzetközi népszerűsítéséért
a köztársasági elnök javasla-
tára a Magyar Érdemrend Lo-
vagkeresztje kitüntetést kapta
meg nemzeti ünnepünk al-
kalmából Nagy Csaba tároga-
tóművész, a Rákóczi Tárogató
Egyesület alapító elnöke.

Biztos családi háttér
A magas rangú állami elis-
merést a  fővárosi ünnepsé-
gen nem tudta átvenni az
előadóművész, ugyanis már
korábban elkötelezte magát
a Szilágyság iskoláiba, illet-
ve az ottani 1848-as ünnep-
ségekre. A  tervek szerint a
kitüntetést az augusztus 20.
alkalmából rendezendő díj-
átadási ünnepségen veszi
majd át.

– Bár az elismerés egy
embernek szól, de ahhoz,
hogy ez az egy ember vé-
gezni tudja a  felvállalt hi-
vatását vagy szolgálatát, kell
egy megfelelő, biztos családi
háttér is, ami segíti a gyakran
göröngyös utakkal járó mun-
kát –  mondta el érdeklődé-
sünkre Nagy Csaba, akit arról
is faggattunk, hogyan került
kapcsolatba a tárogatóval.

– A  Bessenyei György Ta-
nárképző Főiskolán törté-
nelem-ének-zene szakos
hallgató voltam. A  kiváló
népzenetudós, Dancs Lajos
tanár úr vetette fel, hogy a

nyíregyházi határban van egy
juhász, aki nagyon ügyesen
játszik tárogatón, a  tudomá-
nyos diákköri konferenciára
egy dolgozatot készíthetnék
róla. Így is történt, elkészült
a dolgozat, ennek a  népi tá-
rogatósnak a dallamvariáló és
-díszítő készségét dol-
goztam fel, közben
pedig kedvet kap-
tam a  tárogatóhoz.
A dolgozat lektora
egyébként Sárosi
Bálint, a híres nép-
zenekutató volt.
Mindennek már
több mint negyven
éve –  elevenítette
fel a  kezdetet
N a g y
Csa-
b a ,

 aki  

később a  főiskolai diplomája
mellé klarinét szakos tanári
képesítést is szerzett a  Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főis-
kola debreceni tagozatán.

– Hosszú volt az út, amíg a
tárogatós juhásztól eljutot-
tam a  történelmi zenén ke-

resztül egészen a  kortárs
zenéig. Ami egyébként

a tárogató körül mos-
tanában történik, az
mind reményekkel
tölt el, hiszen orszá-

gos és nemzetközi
hírű zenészek
a népzenétől
a történelmi
zenén át a
dzsessz és kor-

társ zenéig
m a g a s
s z i n t r e
emelték
a mér-
cét.

KM-MML

A tárogató
Hungarikum
Díjával

Születési év, hely: 1952, miskolc
Végzettség: a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán történelem-ének-zene
szakon szerzett tanári diplomát, majd a Liszt Ferenc zeneművészeti Főiskola
debreceni tagozatán végzett klarinét szakos tanárként.
Pályafutás: a nyíregyházi Vikár sándor zeneiskola klarinét szakos tanára volt
több évtizeden keresztül, ma már nyugalmazott pedagógus. a rákóczi Tárogató
egyesület alapító elnöke. Nagy érdeme van abban, hogy a tárogató 2015
decemberében elnyerte a hungarikum címet. Országos Tárogatós Találkozók és
Tárogatós Világtalálkozók fáradhatatlan és lelkes szervezője.

Névjegy

Méltóvá válni, s annak maradni
Legjobban a feléje
áradó szeretetnek örült
a iatal karnagy.
nyíregyháza. Nemzeti ünne-
pünk, március 15-e alkalmá-
ból nemrég Liszt Ferenc-díjat
vehetett át Szabó Soma, a
Cantemus Vegyeskar és a Can-
temus Fiúkórus vezető kar-
nagya. Az elismerést kiemel-
kedő zenei előadóművészeti
tevékenységével vívta ki.

Ötből az egyik
– Az egészet nagy titokban
tartották, s egy levélben csak
annyit közöltek, hogy jelen-
jek meg egy díjkiosztó ünnep-
ségen, de azt már nem, hogy
miért. Így aztán az utolsó
pillanatig tele voltam feszült-
séggel –  idézte fel a  történte-
ket lapunk számára a népsze-
rű iatal karnagy.

– Meg kellett tehát jelen-
nem március 14-én a  Pesti
Vigadóban, ahol a  széksorok
között különféle művészeti
ágak képviselői foglaltak he-
lyet. Azt sejtettem, hogy nem
ok nélkül vagyok ott, de mi-
vel más zenei elismeréseket is
kiosztottak, nem tudhattam,
mire is tartottak érdemesnek.

– Mindez akkor derült ki,
amikor a Liszt-díjasok csapatá-
hoz érkeztünk a felsorolásban.
Állítólag száznál is több jelölt
közül öten kapták meg ezt a
szép kitüntető elismerést, s
amint akkor az számomra is
nyilvánvalóvá vált, közöttük
lehettem én magam is.

– Hihetetlenül nagy meg-
tiszteltetés, aminek a  birto-
kában ilyenkor óhatatlanul
egy hatalmas „megfelelési
kényszer nyomja” a  vállát a
díjazottnak –  beszélt az él-
mény lelki hátteréről. –  Soha
nem gondolkoztam azon,
hogy vajon fognak-e engem
valaha delegálni ilyesmire,
ezért is volt óriási meglepe-
tés és kimondhatatlan öröm.
Abban a pillanatban persze az
ember annyira meg van ille-
tődve, hogy a legfőbb gondja,
nehogy orra bukjon a  díj át-
vételekor. Ehhez nem lehet
hozzászokni, nem úgy, mint
egy kórus dirigálásához. Az
öröm pedig igazán akkor tel-
jesedett ki, amikor a  barátok
és az ismerősök együtt
örültek velem. Rengeteg
üzenetet és gratulációt
kaptam, s  a felém ára-
dó szeretet nagyon-na-
gyon jól esett.

Örömteli találkozás
– Ilyenkor az első né-
hány próba is rendha-
gyó. Egy ideig min-
den instrukciómat
kétszer átgondoltam,
vajon méltó-e Liszt Fe-
renc nevéhez –  mondta
nevetve. – Persze, ez a lel-
kiállapot nyilván gyorsan
el fog múlni, ami jól is van
így, hiszen ha sikeresek

akarunk maradni, s  továbbra
is meg akarunk felelni ennek
a rangnak, a  mindennapok
teendőire kell koncentrálni.
Nyilván arra is gondoltam,
hogy az elismerést meg kell
köszönnöm a  velem 10 éve
együttműködő kórusnak is. S
mivel mindkét részről készül-
tünk erre az alkalomra, meg-
lehetősen örömteli lett az első
találkozás – tudtuk meg Szabó
S o m a L i s z t - d í j a s

karnagytól.
KM-MJ

A díjátadás
utáni pilla-
natokban

Születési év, hely: 1974, Nyíregyháza
Iskolái: Kodály zoltán általános iskola
(Nyíregyháza); Kodály zoltán zenemű-
vészeti szakközépiskola (debrecen);
Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem
(Budapest)
Pályafutás: vezető karnagya a
cantemus Vegyeskarnak és a cantemus
Fiúkórusnak. Tanít a Nyíregyházi művé-
szeti szakgimnáziumban, alapító tagja,

egyben művészeti vezetője a Banchieri
Énekegyüttesnek. Karvezetést és rene-
szánsz társas éneklést tanít nemzetközi
mesterkurzusokon angliában, Francia-
országban, Finnországban, Japánban
és az egyesült államokban.
Elismerések: artisjus-díj, megyei
Prima-díj (közönségdíj), KÓTa-díj,
Nyíregyháza Város Kultúrájáért
Katona Béla-díj

Névjegy

Rengeteg
üzenetet és

gratulációt kaptam a
barátaimtól.
szaBó soMa

Közgyűlés
horgászoknak
nyíregyháza. A  horgászidény
kezdetekor megrendezi szo-
kásos éves beszámoló köz-
gyűlését a  Bujtos Sporthor-
gász és Tájvédelmi Egyesület
is. A tanácskozás március 23-
án, csütörtökön lesz a  Móra
Ferenc Általános Iskolában
18 órától. A határozatképessé
válás érdekében a  vezetőség
minden egyesületi tag megje-
lenésére számít. KM

Riportkönyv a
nyugdíjasokról
nyíregyháza. Moldova
György: Kegyelemkenyér
(Riport a nyugdíjasokról)
című könyvének bemutató-
ját rendezik meg március 22-
én 17 órától Nyíregyházán,
a Benczúr tér 8. szám alatt.
A helyszínen megvásárolt
könyveket a népszerű író de-
dikálja is. KM

Általános iskolás diá-
koknak koncertezik a
M. É. Z. együttes.
FehérgyarMat, nagyeCsed. Az
ír és a  skót nép zenéje kapja
a főszerepet azokon a  kon-
certeken, amelyeket ezek-
ben a  napokban általános

iskolákban rendeznek meg a
Filharmónia Magyarország
szervezésében. A  különleges
zenei világgal, az ír és skót
balladákkal a  M. É. Z. együt-
tes ismerteti meg a iatalokat.

Március 22-én Fehérgyar-
maton, a  városi művelődési
központban 9  és 10 órától a

Bárdos Lajos iskola diákjainak
muzsikál az együttes, majd
13 órától a  nagyecsedi váro-
si művelődési központban
a Dancs Lajos iskola iataljai
hallgathatják a „Meg nem Ér-
tett Zenekar” hangversenyét.
A moderátor Kuklis Henrik
lesz, aki az együttes énekese.

Balladák a Skót-felföldről

Verseny a Bujtoson 2016-ban
Fotó: kM-archív

HIrdetés

Ma este végre Nyíregyházára is elérkezik
a közkedvelt Nyitott Akadémia sorozat
egyik legnépszerűbb idei programja, Dr.
Buda László vadonatúj előadása, melyet
minden városban vastapssal köszön meg
a közönség.

Dr. Buda László Mit üzen a  tested? című
műve 2013 egyik nagy könyvsikere volt Ma-
gyarországon. Az eredeti gondolkodású szak-
ember izgalmas, hiánypótló munkája a szakma
és a laikus olvasók körében is lelkes fogadta-
tásra talált, és sokan számoltak be arról, hogy
hosszú évek óta tartó egészségi problémáik
is javulásnak indultak a könyvben bemutatott
szomatodráma nevű módszer segítségével.

A Pécsi Tudományegyetem korábbi tan-
székvezetője most ismét könyvet írt, az előző
folytatását Mit üzen a  lelked? Önelfogadás,
önszeretet, öngyógyítás a  gyakorlatban cím-
mel, mely decemberben jelent meg, s melyhez
kapcsolódóan országos előadói körútra indult.
A neves orvossal való találkozás nemcsak egy
élményszerű, szórakoztató estét ígér (Buda
László ugyanis kitűnő, nagy hatású, jó humorú
előadó), de esélyt is arra, hogy kellemetlen,
makacs panaszainktól, túlsúlyunktól, betegsé-
geinktől is megszabadulhatunk, ha megértjük
az üzenetüket.

Az új előadás fókuszában az önelfogadás
és önszeretet témája áll, melyek valódi jelen-
tőségét csak mostanában kezdjük felfedezni.
Ezek megléte vagy hiánya ugyanis komoly be-
folyással bír nemcsak az egészségi állapotunk-
ra, de az életben való boldogulásunk minden
területére, az emberi kapcsolatoktól kezdve a
szakmai utunk alakulásáig. Azzal, hogy ez így
van, ma már egyre többen tisztában vagyunk,
ám dr. Buda László tapasztalatai szerint a túl-
zott önkritika, az önutálat és az ebből fakadó
önmegbetegítés jelensége mégis fájdalmasan
gyakori.

Ennek az érzésnek ugyanis mély, többnyire
a gyermekkorig vagy a korábbi fontos kapcso-
latokig visszanyúló gyökerei vannak. Az elég-

telenség, a „nem kel-
lés” érzése szintje
a sejtjeinkbe égett,
ezért hiába mond-
ják most nekünk,
hogy igenis értéke-
sek, tehetségesek,
szépek, szerethetők
vagyunk, hiába
s z e r e t n é n k
ezt elhinni
magunkról –
nem sikerül.
Túlságosan
é r z é k e n y ,
húsbavágó témáról van szó, a  belátás itt nem
intellektuális kérdés.

A puszta információ ezen a téren nem elég,
több kell ahhoz, hogy fokozatosan javítsunk az
önmagunkkal való viszonyunkon. (Melynek
hiányosságaival és terheivel gyakran nem is
vagyunk teljesen tisztában, vagy éppen szé-
gyelljük, és ezáltal még súlyosbítjuk is azokat.)
Sok esetben a betegségekből való gyógyulás is
csak így lehetséges –  amikor már semmilyen
hagyományos és alternatív gyógymód sem
hoz megoldást, a megfelelően elvégzett belső
munka megdöbbentően eredményes lehet. (És
radikálisan javíthatja, harmonikusabbá teheti
életünk más területeit is.)

A Nyitott Akadémia standján –  sok más
pszichológiai tárgyú kiadvány mellett –  ked-
vezményes áron meg lehet vásárolni dr. Buda
László vadonatúj Mit üzen a  lelked? című
könyvét is, melyet a  szerző kérésre szívesen
dedikál.

A 19:00 órakor kezdődő előadásnak
a Kodály Terem ad otthont.
Jegyek kaphatók online, a

www.nyitottakademia.hu oldalon,
személyesen pedig a nyíregyházi

Harmónia Házban (Benczúr tér 6.) –
és előadás előtt a helyszínen.

ÖNELFOGADÁS, ÖNSZERETET,
ÖNGYÓGYÍTÁS A GYAKORLATBAN

Dr. Buda László ma este Nyíregyházán!
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Örökségnapot rendez-
tek Sonkádon: megtelt
a református templom,
ahol gregorián énekszó
csendült fel.

sonkád. Az Európa Nostra dí
jas templom több mint ezeré
ves falai talán sok száz év után
most először hallhattak újra
lélekemelő gregorián, azaz
egyszólamú liturgikus éneket
a Schola Gregoriana Budapes
tinensis előadásában.

Ha nem is szorosan, a litur
giába épülve, mint egykoron,
de ezúttal méltó keretet adott
az örökségnap rendezvényé
nek.

Kinn eső, benn melegség
– Az újszerű kezdeményezés
re azonnal igent mondott a
Sonkádi Református Egyház

község. A  hívek zsúfolásig
megtöltötték a  templomot az
esős szombat délután, ahol
elsősorban a Középkori temp
lomok útja program mutatko
zott be –  újságolta Demeter
Zsuzsa programszervező.

– Mindemellett előadá
sok hangzottak el a  FelsőTi
szavidék műemlékeinek és
azok berendezési tárgyainak
megnevezéséről. Deák Attila

ügyvezető, Szatmári István
műemléki szakértő és Varga
János etnográfus, a  Beregi
Múzeum igazgatója osztotta
meg gondolatait a  hallgató
sággal.

Szeretetvendégség
A templomi –  de nem isten
tiszteleti – összejövetelen
Szalay Kont Miklós szatmári
református esperes hirdetett

igét, a kezdeményezést üdvö
zölte dr. Tilki Attila, a  térség
országgyűlési képviselője és
Szabó István, a  megyei köz
gyűlés alelnöke. A  progra
mot Tóth László lelkipásztor
koordinálta, majd a  Sonkádi
Európa Nostra Díjas Reformá
tus Templomért Alapítvány
szeretetvendégsége zárta. A
résztvevőknek örök élmény
maradt az örökségnap. kM-LTL

Deák Attila méltatta a Felső-Tisza-vidék műemlékeit Fotó: CSUtKAI CSABA

A lélekemelő gregorián

Záhonyi kollégisták koszorúztak névadójuk kisvárdai síremlékénél
Fotó: tUDóSÍtóNKtóL

ZáHonY, kIsVáRdA. Névadójuk
halálának 11. évfordulója és
a névadás másfél évtizedes
jubileuma alkalmából Kis
várdán megkoszorúzták dr.
Béres József síremlékét a  ha
tárvárosi kollégisták.

– A városban született jeles
tudományos kutató és feltalá
ló, dr. Béres József nevét 2002.
március 22én, még életében
vette fel a  záhonyi középis
kola kollégiuma –  említette
Kulcsár Beáta. – A nemzetközi
hírű tudós négy évvel koráb
ban látogatott első alkalom
mal a  záhonyi diákotthonba,
majd rendszeresek lettek a ta
lálkozások a  névadó és a  kol
légisták között. Kutatóhelyén
és lakásán mindig barátságos
fogadtatásra találtak a diákok,
s maga is örömmel tett eleget
a kollégiumba szóló meghí

vásoknak. A  15 éve rendezett
névadó ünnepségen először
neveztek el Magyarországon
oktatásinevelési intézményt
élő személyiről. Később dr.
Béres József alapítványt ho
zott létre a  kollégisták tanul
mányainak, művelődésének
támogatására.

– A  2006. március 26án
bekövetkezett halála óta ia,
ijabb dr. Béres József, a Béres
Zrt. elnöke mentorálja a neve
lési intézmény diákjait – tette
hozzá Barati Károly.

A kisvárdai koszorúzáson
Kulcsár Beáta, Katona Dávid,
Molnár Attila és Tóth Gergő a
diáktanács, Barati Károly és
Ténai Zsolt pedig a diákkörök
képviseletében helyezték el a
megemlékezés koszorúját és
gyújtottak mécsest névadó
juk emlékére. kM

A névadójuk emlékét
méltón őrzik a diákok

nYÍREGYHáZA. Folytatódnak a
fakivágási és faápolási mun
kálatok a  Stadion utca Sóstói
út és Nyíregyházi Rendőrka
pitányság közötti szakaszán.
A pénteken 7–14 óráig tartó

munkálatok során félpályás,
időszakonként teljes útlezá
rásra kell számítaniuk a  köz
lekedőknek. A  forgalom irá
nyítását polgárőrök segítik.

kM

Fakivágás és faápolás a
Stadion utcán pénteken

A hívek zsú-
folásig meg-

töltötték a templo-
mot...
dEMETER ZsuZsA

Bokros teendők kerékpáron
Bokortanyákon kere-
kezhetnek a program
iránt érdeklődők.
nYÍREGYHáZA. Lehet pedálozni
és példálózni: a  Nyíregyházi
Városvédő Egyesület olyan
akcióra készül, amellyel meg
mozgathatják az érdeklődő
ket.

A tótok népszerű étele
Március 25én, szombaton
Bringára, Tirpák! elnevezés
sel kerékpártúrát rendeznek,
mely során a  bokortanyákat
veszik célba, mégpedig azért,
mert megjelent dr. Bodnár
Zsuzsanna szerkesztésében
a legújabb városvédőfüzetük
– immár a  31. a  sorban, ami
a tirpákok viseletét mutatja
be. – A túra benkőbokori állo
másán lesz szó bővebben az
érdekes összeállításról. Nem
csak szellemi táplálékra gon

doltunk, ugyanis a  bemutató
után szeretettel látunk ven
dégül minden résztvevőt a tó
tok egyik népszerű ételével, a
lapcsánkával. A  túra egyéb
ként 30 kilométer, könnyen
teljesíthető, reményeink sze
rint az időjárás is kegyeibe
fogad bennünket –  fejtegette
Cservenyák Katalin szervező.

A bringás menet a  Kossuth
térről indul 10kor, és oda is

érkezik vissza 17kor. Gyüle
kező és regisztráció: március
25., 9.30tól a rajtnál. Az útvo
nal: Kossuth tér, Salamonbo
kor, Újtelekbokor, Istvánbo
kor, Polyákbokor, Rókabokor,
Benkőbokor, Vargabokor, Ka
zárbokor, Antalbokor, Kossuth
tér.

Jelentkezni előzetesen a
nyirvave@gmail.com ema
ilcímen lehet. kM-LTL

Tekerhetnek Fotó: KM-ILLUSZtRÁCIó

Vetélkedtek
Az 1956 Szatmárban ren-
dezvénysorozat keretében
középiskolások vetélkedtek
Szamosújlakon, a Szatmári
Szellemiség Házában, ahol
dr. Szórádi Sándor töltötte
be a zsűrielnök szerepét.

Fotó: SZűC S RóBeRt

Lapunk keddi számának 4. oldalán
Tisztább és biztonságosabb című
cikkünkben tévedésből helytelenül

Nyírjákó szerepelt Petneháza helyett,
amiért ezúton is elnézést kérünk az
érintettektől.

Helyreigazítás

HIrdetések
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DIESEL SZERVIZ

VILÁGSZÍNVONALÚ ÚJ VIZSGÁLÓPADDAL
Tehergépjármű,

haszongépjármű,
mezőgazdasági

és építőipari
munkagép-adagolók,

befecskendezők,
elektromos vezérlésű

injektorok javíívítása

Vállaljuk dieselmotorok javíívítását, felújítását,
ki-be szereléssel, anyagellátással, komplett

géépii munkkáávall, telljjes kköörűű garanciiaváállllalláássall.

Bővebb információ: www.nehezgep.hu
Nyírség Nehézgép 93’ Bt.

nyíregyháza, Bokréta u. 23. Tel.: 06-42/462-388, 06-42/314-916,
30/9251-564, 30/236-5758, e-mail: szerviz@nehezgep.hu, www.nehezgep.hu

JÓL KÉPZETT SZAKEMBEREINKKEL VÁRJUK
TISZTELT ÜGYFELEINK MEGRENDELÉSÉT!

IIIINNNJJJEEEKKKTTTOOORRRBBBEEEVVVIIIZZZSSSGGGÁÁÁLLLÁÁÁLLL SSS,
-JAVÍTÁS
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MIT KELL TENNIE?
Vágja ki a kuponunkat,
és kitöltve küldje vissza
a Kelet-Magyarország
szerkesztőségébe
(4400, Nyíregyháza,
Dózsa György u. 4–6).
Beküldési határidő:
2017. március 23. A
nyerteseket telefonon
értesítjük a nyeremé-
nyek átvételéről.

A BORÍTÉKRA ÍRJA RÁ:
Nyerjen kávéfőzőt a Kelettel!
*Név:

*Cím:

*Tel.:

E-mail:
* A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.

Milyen színű a Kelet-Magyarország 2017-es hűségkártyája?
ezüst kék bronz

Kelet-előizető? igen nem
A szelvény kitöltésével a résztvevő hozzájárulását adja adatainak
felhasználásához kizárólag a russmedia kft. adatbázisa részére!

magyarország

www.kelet.hu

10
szerencsés olvasónk

kávéfőzőt
nYerHet
a keletMagYarországgal!

A hirdetés a legjobb befektetés
HirDeTéSéT FelADHATjA A
www.KeleT.Hu olDAlunKon
KereSZTül

HIrdetések
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REGISZTRÁLJON, LICITÁLJON,

Anagytavaszi
onlineárverés:

2017.
március23-29.

VIGYE EL A LEGJOBB ÁRON!
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www.KeleT.Hu
www.kelet.hu
www.nehezgep.hu
mailto:szerviz@nehezgep.hu
www.nehezgep.hu
mailto:nyirvave@gmail.com


Szombathelyi Szandra
reméli, a csapat számá-
ra két mérkőzés elég
lesz az UTE elleni pár-
harc megnyeréséhez.

Röplabda. A  Fatum-Nyíregy-
háza élvonalbeli női röplab-
dacsapata csütörtökön neki-
feszül a  szezon legfontosabb
feladatának. A nyírségiek
hazai pályán (kezdés: 17.30),
az UTE elleni összecsapással
indítják – remélhetőleg minél
eredményesebb –  menetelé-
süket a rájátszásban.

Ahogy az alapszakaszban...
Az egyik fél két győzelméig
tartó párharc második talál-
kozóját vasárnap rendezik
Budapesten, és jobb esetben
nem lesz szükség harmadik
partira. Természetesen azt
feltételezve, hogy Horváth
András együttese mindannyi-
szor legyűri fővárosi riválisát.
Miként azt tette az alapsza-

kasz során, amikor idegenben
3:1-re, míg a Continental Aré-
nában 3:0-ra verte a  hatodik
helyen végzett Újpestet.

– Az idény előtt a  bajnok-
ságban és a Magyar Kupában
egyaránt a  négy közé kerü-
lés volt a  cél: a  kupabronz

megszerzésével az egyik terv
már megvalósult –  hangolt a
különcsatára Szombathelyi
Szandra, az évad első perió-
dusában a  harmadik pozíciót
megcsípő nyíregyháziak csa-
patkapitánya.

Bíznak magukban
– Most gőzerővel készülünk
a folytatásra, arra, hogy két
meccsen kiharcoljuk az elő-
döntőbe jutást. Gondolom,
így van vele mindenki, amit
nem nagyképűségből mon-
dok, ez egyáltalán nem jel-
lemző ránk, egyszerűen bí-
zunk magunkban.

– Kétszer ugyebár játszot-
tunk velük, és mindenkép-
pen tanulsággal szolgál, hogy
egy percre sem engedhetünk
ki, mert azonnal a nyakunkra
jönnek, ahogy azt a  saját bő-
rünkön megtapasztalhattuk.

KM-KT

Szombathelyi Szandra és nyíregyházi csapattársai egy percre sem enged-
hetnek ki Fotó: Pusztai sándor

Fatum: minél hamarabb, annál jobb

48
Európában csak néhány or-
szág lenne képes megrendezni
2026-ban a 48 csapatos labda-
rúgó-világbajnokságot az eu-
rópai szövetséget vezető Alek-
sander Ceferin szerint. „Nehéz
lesz sok jelentkezőt találni,
ahol tucatnyi alkalmas stadion
áll rendelkezésre. Európában
két, talán három ország jöhet
szóba, Afrikában nincs ilyen,
talán Kína, talán az Egyesült
Államok, és ennyi” – jelentette
ki a szlovén sportdiplomata.

2017. március 22., szerda

Sport
Hiba volt – amit a mai napig bánok –, hogy

Pak Dzsi Szungot teljesen mellőztem a
2008-as Bajnokok Ligája-döntőben.

Sir Alex Ferguson kevés dolgot bánt meg hosszú és rendkívül sikeres pályafutása alatt,
ezt tartja az egyik legnagyobb hibájának.
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Rudolf, Horváth:
egy-egy meccs
labdaRúgás. A  Magyar Lab-
darúgó-szövetség fegyelmi
bizottsága döntése értelmé-
ben Rudolf Gergely (Nyíregy-
háza Spartacus), illetve Hor-
váth Zoltán (Kisvárda Master
Good) egy soron következő
féri felnőtt bajnoki mérkő-
zésre szóló eltiltást kapott.
Színes lapok miatt a  várdai-
akat 15 ezer forint pénzbün-
tetésre ítélték. Három mér-
kőzéses eltiltással sújtották
Halmosi Pétert, a  Haladás
játékosát, mert a Vasas elleni
bajnokin leköpte ellenfelét.

Olaf tíz aranyat úszott
a világnapi versenyen
úszás. Népes küldöttséggel
képviselte magát a  Nyíregy-
házi Sportcentrum a  nemré-
giben Miskolcon rendezett
víz világnapi versenyen. A
huszonegyedik alkalommal
kiírt találkozón három nemzet
huszonhárom egyesületének
iataljai léptek rajtkőre.

A nyíregyházi színeket
negyvenen képviselték és ösz-

szesen 78 éremmel (34 arany,
18 ezüst és 26 bronz) tértek
haza.
 A sok remek nyíregyházi tel-
jesítmény közül kiemelkedik
Cserfalvi Olafé, aki egymaga
tízszer állhatott fel a  dobogó
legmagasabb fokára. Szurov-
csák Ivett, Sztruhár Jázmin és
Keczán Noel négy-négy első-
séggel lett gazdagabb. KM

A legeredményesebb iatalok, elöl jobbról a harmadik Cserfalvi Olaf
Fotó: nyíregyházi sPortcentrum

50 m gyors. Fiúk: 1.cserfalvi Olaf és Keczán
Noel. 3. Gulácsi Krisztián. Lányok: 1. Lakatos
szepes dorina (2008). 3. szurovcsák ivett.
50 m pillangó: Fiúk: 1. cserfalvi Olaf (2004),
Ványi dávid (2006) és Keczán Noel (2010). 2.
Trizner Olivér (2001), 3. Ónodi Gyula (2000)
és Gulácsi Krisztián (2003). Lányok: 1.
szurovcsák ivett (1998), 2.sztruhár Jázmin
(2005), 3. Fogarasi Janka (2008).
50 m mell. Fiúk: 1. Keczán Noel. 2. Ónodi
Gyula. 3. Gulácsi Krisztián és csernyik dániel
(2006). Lányok: 1. szurovcsák ivett és sztru
hár Jázmin.
50 m hát. Fiúk: 1. Keczán Noel. 2. Gulácsi
Krisztián és Nagy márton . 3. czegle Péter,
cserfalvi Olaf és Valent Gergő (2001).
100 m gyors. Fiúk. 1. cserfalvi Olaf. 3. Ványi
dávid. Lányok: 2. Kis anasztázia és Laka
tosszepesi dorina. 3. Bodnár csenge (2001).
100 m pillangó. Fiúk: 1. Ónodi Gyula és
cserfalvi Olaf. 2. Trizner Olivér és Barkó áron
(2007). 3. szakács adorján és Ványi dávid.
Lányok: 1.sztruhár Jázmin, molnár Fruzsina
(2007) és Lakatos–szepesi dorina. 2. Fogara
si Janka.
100 m hát. Fiúk: 1. cserfalvi Olaf és Valent

Gergő. 2. czegle Péter és Nagy márton. 3.
Gulácsi Krisztián és csernyik dániel. Lányok:
3. Bodnár csenge és molnár Fruzsina (2007).
100 m mell. Fiúk: 1. cserfalvi Olaf és Ónodi
Gyula. Lányok: 1. szurovcsák ivett és sztru
hár Jázmin. 3.Barna Bianka (2006).
200 m hát. Fiúk: 1. czegle Péter (2003)
és cserfalvi Olaf. 3. Nagy márton (2004) és
Ványi dávid. Lányok: 3. csikós Petra (2006 ).
200 m pillangó. Fiúk: 1. cserfalvi Olaf. 3.
Ónodi Gyula és szakács adorján (2004).
Lányok: 1. sztruhár Jázmin.
200 m gyors. Fiúk. 1.cserfalvi Olaf.
200 m mell. Lányok:1. szurovcsák ivett. 2.
sztruhár Jázmin.
200 m vegyes. Lányok: 1. Lakatosszepesi
dorina. 2. molnár Fruzsina.
400 m vegyes. Fiúk: 1. cserfalvi Olaf. 2.
Trizner Olivér és szakács adorján. Lányok: 1.
Kiss anasztázia és Barna Bianka. 2. sztruhár
Jázmin. 3. sebők ivett.
800 m gyors. Lányok: 3. Kis anasztázia
(2004).
1500 m gyors. Fiúk: 2. csernyik dániel.
Edzők: Kelemen Olimpia, Kecskés evelin,
Kovács attila, urbin Tamás és Gyula sándor.

A nyíregyházi fiatalok eredményei

sport.szon.hu

sport. a régió és nagyvilág sportja

Üzent a mama: „nagyon ügyes vagy, kisiam!”
A két vereség után nyi-
tottak egy tiszta lapot,
és a kialakult egység-
ben lehet a Kisvárda
igazi ereje.

labdaRúgás. Több az egy egy-
szerű hírnél, hogy Gosztonyi
András kettő plusz egy évvel
meghosszabbította a  Kisvár-
dán nyáron lejáró szerződé-
sét. Egyrészt U20-as világ-
bajnoki bronzérmes (2010)
és magyar bajnok (2011), az
olasz (Bari), valamint a  len-
gyel (Slask Wroclaw) élvonal-
ban megfordult játékos vi-
szonylag ritkán rendezkedik
be ennyi időre a szabolcsi kis-
városban, másrészt a  táma-
dónak a tavaszi rajt előtt volt
egy olyan kijelentése, hogy a
mostani az utolsó szezonja az
NB II-ben. Ezek szerint a szur-
kolók biztosra vehetik, hogy
feljut a Kisvárda?

– Nagyon jó esélyünk van
rá –  felelte érdeklődésünk-
re Gosztonyi András. –  Az
első két meccsünket ugyan
elvesztettük, de olyan ide-

genbeli rangadókat vívtunk a
Soroksár és a  Puskás Akadé-
mia ellen, amelyeket a  játék
képe alapján mi is éppúgy
megnyerhettünk volna egy–
nullra. Jól érzem magam Kis-
várdán, nemcsak én, hanem a
feleségem, Kata is, és júniusra
várjuk első gyermekünk érke-
zését. Fiú lesz, és remélem,
ballábas, aki jobbról befelé
fog játszani, mint Arjen Rob-
ben a Bayernben...

„Nagyon be fogunk indulni!”
– Annak sem láttuk volna ér-
telmét, hogy tíz hónap eltel-
te után megint költözzünk
valahová, megint illeszked-
jünk be egy új helyre, egy új
közösségbe. Az elmúlt három
meccs eredményei és játéka
alapján azt mondom, nagyon
be fogunk indulni, és tényleg
feljuthatunk. De ha mégsem,
akkor sem dőlök a kardomba,
majd feljutunk jövőre!

Ha már a  beilleszkedésről
beszélt a  játékos... Jól érzé-
keltük a  csapat legutóbbi
hazai mérkőzésén, a  Sopron
ellenin, hogy sokkal inkább

csapatemberként játszott
Gosztonyi András, mint ko-
rábban? Végig hallatta a hang-
ját, biztatta a társait, felszólalt
a csapat érdekében a játékve-
zetőnél. Igazi vezérnek tűnt
kívülről.

Nagy beszélgetés
– Örülök, ha tényleg így lát-
szott –  mosolygott a  26 éves
játékos. –  A tavaszi két vere-
ségünk után volt egy nagy be-
szélgetése a csapatnak Révész
Attila szakmai igazgatóval,
ami után nyitottunk egy új,
tiszta lapot. Elismertem, ne-
kem is voltak olyan megnyil-
vánulásaim a  médiában és a
csapat előtt, ami félreérthető
volt, ezekért elnézést kértem
a társaktól, és megfogadtam,
mindent a  csapat érdekének
rendelek alá. De ugyanígy
vannak ezzel mások is, azt
hiszem, ebben az egységben
lehet az erőnk a folytatásban,
és a nagybetűs csapattá válás-
ban rengeteget segített az a
csoportterápia is, amit Cser-
nus Imre pszichológus tartott
nekünk.

Amúgy az egyszeres bajnok
futballista igényli a külső lelki
támaszt? A  Kaposváron élő
szülők például mit szólnak
a karrierje ilyetén alakulásá-
hoz?
 – Erre hadd mondjak egy

példát, ami remélem, nem
lesz félreérthető. Amikor
Lengyelországból Kisvárdára
igazoltam, anyukám nem volt
túl lelkes, megkérdőjelezte a
döntésem helyességét, nem
tetszett neki, hogy az ország
ezen, számára ismeretlen
szegletébe költözöm.

Jó kezekben
– Aztán most, amikor közöl-
tem vele, hogy hosszabbítot-
tam, csak ennyit mondott:
„nagyon ügyes vagy, kisiam!”
Azt hiszem, látja rajtam, hogy
jól érzem magam, és tudja, jó
helyen, jó kezekben vagyok –
így Gosztonyi András, akinek
csapata a Szolnok ellen pénte-
ken bepótolandó mérkőzésen
tehet újabb lépést az élcsoport
megközelítéséért.

BOdNáR TiBOR
tibor.bodnar@kelet.hu

Gosztonyi András nem hagyja magát, és hosszabb időre berendezkedne
Kisvárdán Fotó: Pusztai sándor

A nyíregyházi bunyós
helytállt az U22-es Eu-
rópa-bajnokságon.
öKölvívás. Kilenc magyar
bunyós vett részt nemrégiben
a romániai Brailában rende-
zett U22-es Európa-bajnoksá-
gon.

 A kontinentális seregszem-
lén 31 ország 190 verseny-
zője lépett ringbe. A  magyar
együttesben ott volt Kovács
Richárd (64 kg), az NYVSC-
Big Boxing kiválósága. Nagy
Lajos tanítványának súlycso-

portjában huszonegyen húz-
tak kesztyűt.

Az angol sztár ellen
A Nyíregyházi Egyetem hall-
gatója az első mérkőzésén a
nyolc közé jutásért a  moldáv
Gavriliuc Vladdal mérkőzött.
Ricsi nagyszerű teljesítmény-
nyel, sziporkázó bunyót
bemutatva egyhangú pon-
tozással győzött és jutott a
következő körbe.

A sorsolás szeszélye folytán
itt a  súlycsoport egyik sztár-
ja, a  későbbi győztes angol

Luke McCormack volt
az ellenfele. A  talál-
kozó után megosztott
pontozással a nemzetközi
porondon már nyolc éve
ismert angolt látták
jobbnak a bírók.

Ezzel a nyíregy-
házi öklöző, mi-
ként két eszten-
deje az ii Eb-én,
most is a  pont-
szerző, ötödik
helyen zárta
a versenyt.

KM-Ml

ricsi újabb ötödik helye
Kovács Richárd ismét

bizonyított
Fotó: tudósítónktól

mailto:tibor.bodnar@kelet.hu
sport.szon.hu
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A nyírségiek sikerrel in-
dították a kiesés elleni
küzdelmet, a szatmári-
ak továbbra sem tud-
nak hibázni.

Futsal. Bár eddig sem lehe-
tett lazítani, innentől vég-
képp nem babra megy a játék.
A Nyírgyulaj élvonalbeli fut-
salcsapata megkezdte szerep-
lését az alsóházi rájátszásban:
a Lovas-gárda az alapsza-
kaszban elért hetedik hely
kedvező következményeként

a legtöbb, jelesül öt ponttal
indította a  bajnokság eme
periódusát. Hogy ez meny-
nyire más műfaj, mi sem jelzi
fényesebben: a másik találko-
zón a Ferencváros „elkapta” a
Göcsej Zalaegerszeget. Még-
pedig némi meglepetésre,
mert az idény első felében a
zalai legénység megelőzte fő-
városi riválisát.

Ebből már sejthető, meg-
lehetősen éles harc várható
a kiesés elkerüléséért. Csak
a rend kedvéért: az utolsó
helyen ragadó együttes bú-
csúzik, míg az eggyel előrébb
záró vetélytárs osztályozóra
kényszerül.

Ennek szép lehet a vége
Nos, a nyírségiek nem
packázták el az esélyt, hazai
pályán legyőzték a sereghajtó
Bőnyt, így máris megugrot-
tak a minitáblázaton. Igaz, az
előny még kevés ahhoz, hogy
hátradőljenek.

– Akárcsak az Aramis el-
len, ezúttal is jól játszottunk,
megérdemelten nyertünk.
Amit kértem a  iúktól, maxi-
málisan betartották, ráadásul
jó egyéni teljesítmények is
lendítettek rajtunk –  fogal-
mazta meg a  lényeget Lovas
Norbert, a  Nyírgyulaj játé-
kos-edzője.

Ugyanakkor az NB II. Ke-
leti csoport rájátszásában
eleddig hibátlanul menetelő
Csenger azt a  Kazincbarcikai
Ördögöket fogadta, amellyel
három hete –  az alapszakasz
utolsó fordulójában –  soká-
ig emlékezetes összecsapást
vívott. Akkor Gaál Krisztián
két másodperccel a befejezés
előtt bepréselt góllal repítette
mennybe a szatmáriakat: oly-
bá fest, a  házigazdák front-
emberének nagyon fekszik a
borsodiak elleni fellépés, az
első félidőben újfent kétszer
is beköszönt.

Mindezzel megágyazott a
zsinórban harmadik sikernek,
amit a  szünet után végképp
bebiztosított a  mezőnyben
egyedüliként százszázalékos
teljesítményt felmutató, így
– jobb gólkülönbséggel meg-
előzve a  DEAC-ot –  az élen
nyomuló Szilágyi-alakulat.

Ebből pedig még valami na-
gyon szép is kisülhet... KM-Kt

Sánta János (17) háromszor, Nagy Imre egyszer mattolta a bőnyieket, a
Nyírgyulaj pedig biztosan nyert Fotó: Pusztai sándor

Csenger, Gyulaj: minden stimmel!

NB I., alsóházi rájátszás, 1. forduló
Nyírgyulaj KSE–Bőny 6–1 (2–0)
Nyírbátor, 200 néző, v.: Flinta z., modes O. Nyírgyulaj: Pallai G. –
sánta J., Nagy i., angyalos a., siska G. Csere: Végső zs. (kapus),
czerula zs., Lovas N., Orosz d., Tóth B., Gömze a., Faragó L. szabó á.,
Fekete G. Játékos-edző: Lovas Norbert.
Gól: sánta J. 3, Nagy i., siska G., Orosz d., illetve Balanescu.
További eredmény: Ferencváros-Futsal –Göcsej zalaegerszeg
4–1.

Az alsóházi rájátszás állása: 1. Nyírgyulaj Kse 8 pont, 2. Ferencvá-
ros-Futsal 5, 3. Göcsej zalaegerszeg 3, 4. Bőny 1.
NB II., Keleti csoport, rájátszás, 3. forduló
Csenger–Kazincbarcikai Ördögök 9–3 (2–1)
csenger, 400 néző, v.: szabó F., Kövér T. Csenger: szabó J. – Panko-
tai i, rigó a., Gaál K., Juhász N. Csere: Juhász s. (kapus), Katona P.,
szilágyi s., Páli i., csatári z., Geletey z., szilágyi L., Osváth s., devits
á. Játékos-edző: szilágyi sándor. Gól: Gaál K. 2, Pankotai i., 2,
Juhász N. 2, Osváth s. 2. devits á.

Futsal

Ez is bent van! A Csenger megszór-
ta az Ördögöket

Fotó: KáKos dávid

Fogarasi Zoltán nem
keres kifogást, nem fut
el a munka árnyékos
oldala elől sem.

labdarúgás. Ezt elrontották.
Mármint a mátészalkaiak, akik
beleszaladtak a  késbe Vásá-
rosnaményban. A  megyei első
osztályú szatmári futballcsapat
5–2-re kikapott, így bár koráb-
ban két döntetlennel indította
a tavaszi hadjáratot, egyelőre
leragadt az alsóházban.

– A  megszerzett pontok
számát tekintve valóban nem
kezdtük jól a  tavaszt, annak
ellenére sem, hogy három igen
rázós mérkőzésen vagyunk
túl –  nyilatkozta Fogarasi Zol-
tán, a  Mátészalkai MTK télen
kinevezett trénere. – A számok
nem hazudnak, ezért egy ki-
csivel mélyebb elemzést igé-
nyel, hogy miért alakult így
a rajtunk. Kifogást lenne a

legkönnyebb keresni, de nem
teszem, mert az első két mecs-
csen már-már kezünkben volt
a siker, de hagytuk kiénekelni
a sajtot a  szánkból. Namény-
ban sem lepett meg bennünket
a hazai csapat, hiszen ellenfe-
lünktől játékban azt kaptuk,
amire számítottunk. Visszaállt
védekezésből vezettek gyors
kontrákat, amelyekből nem
kaptunk gólokat. Sokkal in-
kább a  fegyelmezetlen és hiá-
nyos szélső védőjátékunknak
köszönhetően fejeztük be a
mérkőzést ember- és jelentős
gólhátrányban.

Nagyon bántja őket
– Az meg már külön pech, hogy
a 2–0 után elküldött cserejá-
tékosaim melegítése közben
– hét perc alatt –  még két gólt
berámoltak nekünk. Nyilván
kívülről úgy tűnt, nem időben
cseréltem, de ez nem így volt.
A csapat érdeme viszont, hogy

küzdött a  becsületéért és az
eredmény kozmetikázásáért.
A játékosaimat is megfogta
ez a  kudarc, hiszen nem erre
számítottak ők sem, láttam az
arcokon, hogy nagyon bántja
őket a  vereség ténye, de úgy
gondolom, inkább egy mecs-
csen kapjunk ki három góllal,
mintsem három találkozón
eggyel.

Mivel a Mátészalka aktuális,
Fehérgyarmat elleni bajnoki
összecsapását április 26-ára
halasztották, Fogarasi Zoltán-
nak lesz némi ideje orvosolni a
problémákat.

– Most két hét szünetünk kö-
vetkezik, aminek során a  ne-
gatív gondolatokat száműzni
kell a fejekből, viszont a hibá-
kat sürgősen javítanunk kell!

A jogosan elvárt előrelépéshez
sokkal inkább a  viszonylag
jól sikerült felkészülés és az
eddig lejátszott mérkőzések
pozitívumaiból kell erőt me-
rítenünk, mert azokból is volt
bőven.

Ez egy szép edzői feladat
– Hiszem, hogy az elvégzett
munka meghozza a  gyümöl-
csét, márpedig január tizedike
óta nagyon sokat dolgoztunk
azért, hogy elérjük a célunkat.
Azt hiszem, egy ilyen vereség
benne van a pakliban ebben az
erős és kiegyensúlyozott baj-
nokságban, ahol bárki megver-
het bárkit, ahol éles harc folyik
a kiesés elkerüléséért, de ezzel
a ténnyel semmiképpen sem
vigasztalhatjuk magunkat. A
következő mérkőzésünk sem
lesz sétagalopp Balkányban, a
bajnoki cím várományosának
otthonában, de azt követően
még áprilisban következik hat

olyan mérkőzés, melyből ötöt
hazai pályán játszunk.

– Mondanom sem kell, mek-
kora jelentőséggel bíró talál-
kozók lesznek, melyek ered-
ményei vélhetően beágyazzák
a végső pozíciónkat is. Remé-
lem, a  meglévő problémáink
ellenére közös összefogással
és munkával célt érhetünk.
Ez egy szép edzői feladat szá-
momra is, mert nem olyan fá-
ból faragtak, aki csak a  napos
oldalon szeret állni és imád
sütkérezni a  sikerekben, ha-
nem olyanból, aki nem fut el
a munka árnyékos oldala elől
sem. Na, most ez egy ilyen
helyzet...! KM-Kt

A Nagyecsed elleni tavaszi nyitányon a vezetés megszerzését ünnepel-
hették a szalkaiak, azóta nem igazán volt lehetőségük hasonlóra...

Fotó: Pusztai sándor

Munka az árnyékos oldalon: na, most ez egy ilyen helyzet!

Nem olyan
fából faragtak,

aki csak a napos
oldalon szeret állni.
Fogarasi Zoltán

Bodnár László csaknem
három év kihagyás után
tért vissza – mándoki
színekben.
labdarúgás. A  Mándok alig-
hanem nagyot húzott, amikor
Bodnár Lászlót soraiba szó-
lította. A  megyei első osztá-
lyú futballcsapat számára ez
mindjárt nyerő lépésnek bi-
zonyult: a  negyvenhatszoros
válogatott hátvéd a  Nagye-
csed ellen, idegenben aratott
győzelemmel debütált.

Persze, a harmincnyolc
esztendős játékos megjárta a
hadak útját, ukrajnai (Dina-
mo Kijev), holland (Roda) és
osztrák (Salzburg) légiósko-
dás mellett leginkább a  Deb-
recen színeiben produkált
maradandót, miközben a Baj-
nokok Ligájában is többször
szerepelt. Vagyis, rutinból
alaposan felvértezett játékos-
sal erősített a kiesés megúszá-
sáért hajtó gárda.

– Az előző időszakban vá-
rosi kispályás bajnokságban

Mátészalkán, október óta pe-
dig a Kazincbarcikai Ördögök
futsalcsapatában játszottam
– regélt a  közelmúlt fejlemé-
nyeiről Bodnár László, aki
legutóbb a  Kisvárda Master
Good NB II-es együttesében

bukkant fel. Mondjuk, ez
sem tegnap volt... Közel há-
rom éve nem futballoztam
nagypályán, és mivel min-
den olyan gyorsan történt, az
Ecsed elleni szombati meccs
előtt idő sem volt arra, hogy

edzek a mándokiakkal. De ezt
már a héten pótolom. Gyakor-
latilag fejest ugrottam az is-
meretlenbe, azt viszont érez-
tem, hogy bíznak bennem.
Nyilván arra számítottak a
vezetők, hogy megoldom a
védekezés részét, ami úgy
gondolom, megvalósult. Azt
nem állítanám, hogy ideges
lettem volna, persze, ennyi
kihagyás után magamtól sem
vártam semmi extrát. Biztat-
tam, próbáltam összefogni a
iúkat, minél többet szeret-
nék segíteni, és hiszem, lesz
még jobb is.

Bár Bodnár László aktivi-
zálta magát, közben a  szak-
mai oldal is leköti igyelmét.

– Kisvárdán, utánpótlás
vonalon dolgozom, és a  fut-
ballban, erőnléti edzőként
képzelem a  jövőmet, ennek
érdekében tanulok. A mándo-
kiakkal egyelőre nyárig szól a
megegyezés, a  folytatást pe-
dig majd meglátjuk – hagyott
nyitott kaput pályafutását il-
letően a hátvéd. KM-Kt

Bodnár László ismét aktivizálta magát, a bennmaradásért küzdő Mándok
színeiben győztes meccsen debütált Fotó: Pusztai sándor

aki fejest ugrott az ismeretlenbe

Fiúk, kiemelt szakasz, alsóházi rájátszás, Keleti csoport
Szedeák–Nyíregyházi Sportcentrum KA 83–65 (29–11, 18–19, 24–14, 12–21)
NYSC KA: Bíró B. 12, Kurucz á. 5/3, Bodnár B. 4, Nagy d. 16, Bolden 19. Csere: Papik 7, Hengsper-
ger, Juhász m., Balla, szalmási 2. Edző: Boczkó ádám.
Nyíregyházi Sportcentrum KA–Debreceni KA-DSI 60–58 (10–11, 12–14, 17–18, 21–15)
NYSC KA: Bíró B. 23/6, Kurucz á. 6, Bodnár B. 2, Nagy d. 9, Bolden 16. Csere: Hengsperger 4,
Papik. Edző: Boczkó ádám.
Az állás: 1. debrecen 4 győzelem/1 vereség, 2. Nyíregyháza 3/2, 3. Lehel Kosársuli 1/3, 4.
szedeák 1/3.

Kadettbajnokság (U16)

A sportcentrum kosár-
labdázói legyőzték a
rájátszásban addig még
veretlen Debrecent.
Kosárlabda. Íme a példa, hogy
lehet kétszer ugyanabba a  fo-
lyóba lépni. Az alapszakasz-
hoz hasonlóan az alsóházi rá-
játszásban vívott mérkőzésen
is másfél perccel a  vége előtt
meglévő ötpontos hátrány-
ból fordított a  Nyíregyházi
Sportcentrum KA kadett (U16)
iúcsapata, és megint Bíró Be-
nedek palánkos triplája hozta
meg a  fordulatot. A  legutóbb
dudára győztes kosarat szer-

ző játékos ezúttal egyenlített
(58–58), majd ugyanő és Nagy
Dániel egy-egy büntetője tette
biztossá a  győzelmet a  végjá-
tékban pontot sem kapó sport-
centrumosok számára. A Deb-
recen így is biztos csoportelső,
Boczkó Ádám csapata ezzel a
továbbjutás küszöbére lépett
(a Debrecen elleni győzelmet
megelőző szegedi vereség el-
lenére is), és ha szombaton
legyőzi a  Jászberényt, akkor
az országos döntőbe jutásért
játszhat tovább. KM-bt

Kadettek másodszor is
ugyanabban a folyóban

Vendégsikerek
a tavaszi rajton
labdarúgás. Két mérkőzés-
sel rajtolt hétvégén a  Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei
női bajnokság tavaszi szezon-
ja. A  nyolc csapatot felvonul-
tató háromnegyed pályás küz-
delemsorozat a  téli szünetet
követően a 10. fordulóval foly-
tatódott. A Gávavencsellő sze-
zonbeli első győzelmét szerez-
te meg Nyírvasváriban, míg az
eddig hibátlan mérleggel álló
Tarpa a címvédő Nyírség NSC-
től szenvedett odahaza mini-
mális különbségű vereséget,
amivel a  nyíregyházi lányok a
tabella élére ugrottak.

A Mátészalka–Ófehértó ta-
lálkozót április 14-ére halasz-
tották, míg a  Nyírbátor és a
Nyírgyulaj ezúttal szabadna-
posak voltak. KM

Megyei bajnokság, a 10. forduló
eredményei: Tarpa sc–Nyírség Nsc 1–2,
Nyírvasvári–Gávavencsellő 0–1.
A bajnokság állása: 1. Nyírség Nsc 21 pont,
2. Tarpa 21, 3. Ófehértó se 13, 4. mátészalkai
mTK 13, 5. Nyírbátori Fc 9, 6. Nyírvasvári se
6, 7. Gávavencsellői se 4, 8. Nyírgyulaj Kse 1.
A 11. forduló párosítása (március 24.,
péntek): Ófehértó se–Nyírgyulaj Kse,
Nyírvasvári se–Nyírbátori Fc, Gávavencsel-
lői se–mátészalkai mTK.

Női foci

Kézilabda. Országos serdülőbajnokság,
iú alsóház: VKK Nyírbátor–debreceni eac,
sportcsarnok, 17.30.

Mai sportműsor
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Lokálpatriotizmus
– ragaszkodás a szü-
lőföldhöz, természeti
vagy épített, írott vagy
íratlan kincseihez.

Kemecse. – Egy ilyen elismerés
természetesen számvetésre is
késztet – fűzte hozzá dr. Pap-
csák Ferenc –, egyre erősebbé
vált a meggyőződés bennem,
hogy nem az elvégzett felada-
tokat, a  közéleti teendőket
kell a  magam számára ösz-
szeírnom, hanem azokra az
emberekre kell összpontosí-
tanom, akiknek a  munkája a
díj mögött felsejlik.

Volt országgyűlési képvi-
selőként, a  fővárosban élő
közéleti személyiségként a
helyi közösség és a  munka-
társaim támogatása nélkül
semmilyen eredményt nem
tudtam volna elérni, ezért
úgy vélem, ezt a  címet sze-
mélyemen keresztül tulaj-
donképpen a közösség kapta.

A gondolatok között felbuk-
kant a  lokálpatriotizmus is: a
ragaszkodást a  szülőföldhöz,
annak értékeihez, természeti
vagy épített, írott vagy íratlan
kincseihez. –  Bár közel négy
évtizede élek Budapesten, ha
bárki, bármikor megkérdezi,
hová valósi vagyok, a  vála-
szom egyértelműen az: Sza-
bolcsból jöttem, Borzsováról.
Ez számomra nemcsak föld-
rajzi meghatározottságot je-

lent, kifejeződik benne kötő-
désem a gyökereimhez, mert
abban hiszek, hogy aki nem
tudja, honnan jött, az sosem
érheti el a kitűzött céljait.

Amikor csak tehetem
A fővárosból is lehet s  kell
tartani a kapcsolatot szűkebb
hazával, a megyével, a térség-
gel, Kemecsével. Én még em-
lékszem arra az időre, amikor
az M3-as autópálya csak Gö-
döllőig ért el, és a  hazafelé
vezető út 3  és fél óráig is el-
tartott. Ahogy haladt előre az
idő, az élet, úgy haladt előre

az autópálya is: most már Vá-
sárosnaményig juthatok el,
lényegesen gyorsabban.

A kapcsolattartás sokkal
könnyebb lett, nem mintha
a „hőskorban”, a 3 és fél órás

utazások időszakában hanya-
goltam volna a  kapcsolatok
ápolását –  akkor és most is
gyakori vendég vagyok ott-
hon, amikor csak tehetem,
hazalátogatok, de a  rokoni,
baráti vagy közéleti viszo-
nyok életben tartása érdeké-
ben igénybe veszem a  létező
összes kommunikációs lehe-
tőséget is. Legutóbb sajnos
egy szomorú esemény kap-
csán jártam szülőföldemen:
Kozma Péter barátomat, volt
országgyűlési képviselőt te-
mettük.

Egy ilyen kitüntetés köte-
lezettség is: terveim, céljaim
bőven vannak, ezért igyek-
szem a  jövőben is minden
energiámmal, tehetségem-
mel és a  számomra adott
lehetőségekkel élve szülő-
földem érdekében tevékeny-
kedni. Ebben kiváló és nagy-
szerű társakra találtam Lipők
Sándor polgármester és Sesz-
ták Miklós miniszter szemé-
lyében, akikkel azon vagyunk
és leszünk, hogy a  szűkebb
és távolabbi környéken élők
számára fejlődő és élhető kör-
nyezetet teremtsünk. Ehhez
kértem, és szerencsére meg is
kaptam a  családom támoga-
tását is, így bizakodó vagyok
a rám váró feladatokat illető-
en –  tett végül ünnepi foga-
dalmat dr. Papcsák Ferenc.

Km-NyZs

Dr. Papcsák Ferenc Fotó: racskó tibor

Budapesten is szabolcsi maradt
VásárosNaméNy. Ajtó- és ab-
lakgyártó üzemet épít a  mis-
kolci székhelyű Polibet Kft.
Vásárosnaményban, a beruhá-
záshoz közel 300 millió forin-
tos vissza nem térítendő uniós
támogatást használnak fel. A
fejlesztés keretében a  cég fa

és fa-alu nyílászárókhoz gyár-
tósort hoz létre, és 15 új mun-
kahelyet teremt, a  beruházás
augusztus végére készül el. A
gyártósor költséghatékonysá-
gát az automatizált gépi folya-
matok teszik lehetővé, a gépek
CNC-vezérlésűek lesznek. mTI

Nyílászárókat gyártó
üzem épül Naményban

dr. Papcsák Ferenc, az mNB Felügyelő Bizottságának elnöke, ügyvéd, politikus
2002–2006 között szabolcs-szatmár-Bereg megye 5. számú egyéni választóke-
rületének országgyűlési képviselőjeként segítette Kemecse munkáját.
Több fontos kérdésben támogatta Kemecsét, mint például a várossá válás
folyamata, a járási cím megszerzése, az új városháza épületének és főterének
megépítése.
Nem csupán Kemecse számíthat a segítségére, támogatására, hanem a térség, a
térség települései is, függetlenül attól, hogy feladatai nem vidékünkre kötik.
a térség lakosaival baráti kapcsolatot ápolt, s ápol mind a mai napig.

Laudáció

Gyakori ven-
dég vagyok,

ha csak
tehetem, ha-
zalátogatok.
PaPcsáK FereNc

A törökök Nagykállót 1578-ban el akarták foglalni, a csata küzdőtereként
Görénypuszta környékét választották. a) Balkány

Kvízmegfejtés

Készülnek a feltámadás ünnepére
Bodnár Dániel atya, felesége és segítőjük Ózdról látogattak
el a Szent Miklós Görögkatolikus Óvodába, hogy egy kedves
nagymama meséjén keresztül hozzák közel a gyerekekhez a
húsvét valódi értékeit. Az interaktív előadás alatt a gyerekek
elmondhatták érzéseiket a látottakról. Fotó: óvoda

sZabolcs-sZaTmár-bereg. A
Nyírbátori Hivatásos Tűzol-
tóparancsnokság és a  Bakta-
lórántházi Katasztrófavédel-
mi Őrs beosztott állománya
roncsvágási gyakorlaton vett
részt kedden Nyírbátorban

a roncstelepen, illetve Vaján
az autóbontó telephelyén. Az
őrs állománya a  nemrég ka-
pott nagy teljesítményű hid-
raulikus feszítő-vágó beren-
dezést próbálta ki különböző
szituációkban. Km
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Szabolcs-Szatmáár-Bereg megye
álláSBörze

Ingyenes egészségügyi szűrések:
vércukorszintmérés•
testtömegindex-•
meghatározás

szemnyomásmérés•
látásellenőrzés•
vérnyomásmérés•

A régió legnagyobb állásbörzéje!

Belépés
ingyenes!

Többmint60cég500állásajánlata600m2-en!
Kiállítókamegyeegészterületéről!

Külföldiállásajánlatok!Iskolák,szakképzésicentrumok!

2017.március30.
9.00–18.00óráig

Nyíregyháza,ContinentalAréna
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A ROSENBERGER MAGYARORSZÁG KFT. ÚJ TELEPHELYÉN ÉPÜLŐ
GYÁREGYSÉGÉBE, ELEKTRONIKAI TERMÉKEK GYÁRTÁSÁRA ÖSSZESZERELŐKET

KERESÜNK JÁSZÁROKSZÁLLÁSRA, KÉSŐBBI NYÍRBÁTORI MUNKAVÉGZÉSRE.

A jászárokszállási munkavégzés alatt ingyenes szállás, napi egyszeri étkezés, hetente ingyenes
hazautazás, az itt tartózkodásod alatt plusz jutalom biztosítása a Rosenberger Magyarország Kft.
által. Jelentkezés: 70/414-7171

Azonnali kezdés, hosszú távú lehetőség, jutalmak és prémiumok.
Dolgozz hosszú távon Jászárokszálláson, hogy 2017 nyarán
az elsők között kezdhess a nyírbátori új üzemcsarnokban!

ÚJ MUNKALEHETŐSÉG!
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KKKKKüüllöönnlleeggeess éééééttllaappppaalllllll
éééééss bboorrllaappppppppppppaallllll
vvvvváárrjjjjjjuukk kkeeddvveessssss
vveennddéégggggggeeiinnkkeett.....
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a Stella Rose Étteremben
Új főszakács, megújult étlap, igazi tartalmas, fiatalos modern konyha!

Kiiifififinnnooommmuuulllttt ííízkkkooommmbbbiiinnnáááccciiióóókkk,,,
pppazar tálalás, minden érzékszervree hhaattóó
ffffantasztikus élmény, valódi
ééételköltemények!

Stella Rose Étterem, Panzió & Catering
4405 Nyíregyháza, Lujza u. 13/b

Asztalfoglalás: 42/460-060

Tegyék próbára Nyíregyháza
legfrissebben megreformált éétllaappjjáátt!!

EErrőőlleevveess ffüüsstöölt tarjával,
gggazdddagggon ffffokkkhhhagggyyymááávallll

KKaakkuukkkkffüüvveess ccssiirrkkeesstteeaakk
ppaarrmmeezzáánnooss rriizzoottttóóvvaall
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2017. március 22., szerda

12 Mikor, hová magyarország

05.50Hajnali gondolatok
05.55Amúlt árnyékában

Szlovák tévéfilmsorozat
06.55Kenó
07.00HÍRADÓ -M1 - 7.00
07.20HrvatskaKronika

Horvát nyelvű nemzetisé-
gi magazin

07.50Ecranul nostru
Román nyelvű nemzetisé-
gi magazin

08.20Feketén-fehéren
Brazil telenovella HD

09.10Végtelen szerelem
Török tévéfilmsorozat HD

10.00Család-barát
11.35 Jamie 30perces kajái

Angol ismeretterjesztő so-
rozat HD

12.00Déli harangszóHD
12.00HÍRADÓ -M1 - 12.00
12.50Columbo -VI. évad

Amerikai krimisorozat HD
14.15Erdészház Falkenauban - I.

évad
Német tévéfilmsorozat HD

15.15Amúlt árnyékában

16.15Charly,majoma családban -
XVI. évad
Német családi filmsorozat HD

17.10Ridikül
18.00HÍRADÓ -M1 - 18.00
18.35Végtelen szerelem

Török tévéfilmsorozat HD
19.25Maradj talpon!
20.25Skandináv lottó
20.35Zsaruvér - I. évad

Amerikai bűnügyi tévéfilm-
sorozat

21.25A fátyolos hölgy
Olasz tévéfilmsorozat HD

22.15Kenó
22.25Papírhold

Amerikai filmdrámaHD
00.10Az én ’56-om
00.25Agonosz érintése

Amerikai bűnügyi film HD
02.10HazajáróHD
02.40Dákok, rómaikai, calchok

és genovaiak aDunamen-
tén -Orsova és Calafat
között
Magyar ismeretterjesztő so-
rozat

08.30 Jake és Sohaország kalózai
- 2. évad

08.55Alvin és amókusok
09.20Mily, a kíváncsi
09.30ManóBenőés Lili hercegnő

apró királysága
09.55Állatkert a hátizsákban
10.25HetedhétGyerekhíradó
10.35Peppamalac
10.50Akockásfülű nyúl
10.55Süni és barátai
11.05Vízipók-Csodapók
11.10Pom-Pommeséi
11.20Kékegér
11.30Magyar népmesék
11.40Anagyeszű sündisznócs-

ka
12.25Kicsi a bors, de erős
12.55GeronimoStilton
13.20Pin kód
13.35Kutya jó kalandok
14.05Chuggingtonpályaudvar -

Válogatás I-IV. évadból
14.30Raju, a riksa
14.55MaxésRuby
15.20Claude
15.40Állatkert a hátizsákban

16.10Traktor Tom
16.25Peppamalac
16.35Mesélj nekem!
16.45Gyerekversek
16.45HetedhétGyerekhíradó
17.00ManóBenőés Lili hercegnő

apró királysága
17.25Alvin és amókusok 1. so-

rozat
17.45Mily, a kíváncsi
18.00Digby, a tinisárkány
18.25Szófia hercegnő3. évad
18.45 Jake és Sohaország kalózai

- 2. évad
19.15 JoNaLu
19.50Pocoyo - II. évad
20.10Tuti gimi - 1. évad
21.00Énvagyok itt!
22.35Odaát - I. évad
23.25AzA38Hajó színpadán:

NouvelleVague lemezbe-
mutató koncert

00.25GranHotel II. évad
01.15Énvagyok itt!
02.45Odaát - I. évad
03.30Kulisszákmögött - azA38

Hajón:OzoneMama

04.05Fókusz
Közszolgálati magazin

04.30StoryExtra
Sztármagazin

04.55Barátok közt
Magyar filmsorozat

05.25TopShop
05.50 Jó reggelt, skacok!
07.35RTLHíradó -Reggel

Az RTLII esti híradója
08.05Fókusz

Közszolgálati magazin
08.45Magyarul Balóval

Közéleti háttérműsor
09.20Asztro-Show
10.25TopShop
12.15StílusKalauz

Életmód-, szépség- és trend-
magazin

12.55Éjjel-Nappal Budapest
Magyar filmsorozat

14.10Akismenyasszony
Indiai filmsorozat

14.50Szulejmán
Török kalandfilmsorozat

16.10AKonyhafőnök
Az Íz-faktor

17.25StoryExtra
Sztármagazin

18.00RTLHíradó–Esti kiadás
19.00Fókusz

Közszolgálati magazin
19.30Éjjel-Nappal Budapest

Magyar filmsorozat
20.55Barátok közt

Magyar filmsorozat
21.30Szulejmán

Török kalandfilmsorozat
22.40Házonkívül

Heti magazin
23.10RTLHíradó -Késő

esti kiadás
Az RTLII esti híradója

23.45Magyarul Balóval
Közéleti háttérműsor

00.25Öregdiák nemvéndiák
Amerikai vígjáték
Jerri Blank (Amy Sedaris) 47
éves, börtönt is megjárt prosti-
tuált, aki úgy dönt, hogy haza-
tér 32 év távollét után.

02.10Elhagyott szoba2. - Az el-
ső vágás
Amerikai thriller

05.00Csapdába csalva
Német doku-reality sorozat

05.25KnightRider
Amerikai akciófilm-sorozat

06.15Stahl konyhája
Műsorelőzetes:

06.20MOKKA
magazinműsor

06.25Benne: TényekReggel
hírműsor

06.55MOKKA
magazinműsor

09.00TeleShop
10.45Astro-Világ
12.00TényekDélben

hírműsor
12.30NCIS: LosAngeles

Amerikai akció-krimisorozat
13.35Walker, a Texas-i kopó

Amerikai akciófilm-
sorozat

14.40Gyilkos sorok
Amerikai krimi-sorozat

15.45Anaháromarca
Mexikói filmsorozat

16.50Fatmagül
Török filmsorozat

18.00Tények
hírműsor

19.25Annyit ésszel,
mint erővel!
game-show

20.45Vigyázat, gyerekkel va-
gyok!
kvíz-show

22.00Azötödik elem
Francia-amerikai sci-fi ak-
ciófilm

00.40A törvény
embere
Amerikai kalandfilm-sorozat

01.40TényekEste
hírműsor

02.20TeleShop
02.45Emelt fővel: Az igazság

harcosa
Amerikai akciófilm

04.15Gyilkos
sorok
Amerikai krimi-sorozat
Max Franklin kutatóként a
rák egyik ellenszerén dolgo-
zik és nagyon biztató eredmé-
nyeket ér el.

Medicopter117-Alégimentők 13.35
Cobra11 15.30CSI:Ahelyszínelők
16.25CSI:Ahelyszínelők 17.20Gyil-
kosügyek 18.15CSI:Miamihelyszí-
nelők 19.10Amentalista 20.05
Dr. Csont 22.00Gyilkos elmék
23.00A rejtély 00.00Gyilkos el-
mék

06.30Híradó07.00Híregyházaköz-
életimagazin 07.30Híradó08.00
Metamorfózis életmódmagazin
08.30Híradó09.00Vizit egészség-
ügyimagazin 09.30Vetítő kisfil-
mek amúltból 10.00 Képújság
18.00Híradó18.30HellóNyíregyhá-
za!magazin 19.00Híradó 19.30
Vetítő kisfilmek amúltból 20.00
Kult-Órakulturálismagazin 21.00
Híradó 21.30Vizit egészségügyima-
gazin 22.00Híradó22.20Meta-
morfózis életmódmagazin 22.50
Híradó23.10Képújság

6.30PartyZóna 7.00Híradó7.30
Kifőzte 7.45Honvéd7 8.00Hír-
adó8.30Harmónia 9.00Híradó
9.30Képújság17.30PartyZóna-ze-
neiösszeállítás 18.00Híradó18.25
35 perc 19.00Híradó 19.30Álla-
ti 20.00Híradó20.2535perc
21.00Film:Egyszeregy 22.20Hír-
adó22.4535perc 23.15Képújság
23.20Himnusz

07.00Reptéróriás: Dubai 08.00
Futár a világvégére 09.00Avilág
legveszélyesebbállatai 10.00Va-
dásznépek 11.00Vírusvideók új-
ratöltve 12.00 Alaszkai ezer-
mesterek 13.00Reptéróriás: Du-
bai 14.00 2. világháború: Pokol
a tenger alatt 15.00Autómágu-
sok 16.00Mérnöki találékonyság

17.00 Légikatasztrófák 18.00
Légikatasztrófák 19.00 Pedig jó
ötletnek tűnt 19.30 Pedig jó öt-
letnektűnt 20.00AHarmadikBi-
rodalombukása 21.00Kozmosz:
Történetek a világegyetemről 22.00
Légikatasztrófák 23.00Pedigjóöt-
letnektűnt 23.30Pedigjóötletnek
tűnt 00.00 Járgányügyesek

6.00 180 perc9.00Hírek9.30Hí-
rek 10.00Krónika benne: Sport. Idő-
járás. 10.30Hírek kb.10.52Hangtár
11.00Hírek 11.07AHely 11.30Hírek
11.32Vendég a háznál Gyerekekről -
felnőtteknek 12.00Déli harangszó a
tyukodireformátustemplomból12.01
Krónika 12.23 Sportvilág 12.30Üt-
köző délben 13.00Hírek 13.06 A
nagy folyó kanyarulatában -5/3. rész

NyTv

13.27 Zene - Kossuth 13.30 „Teben-
nedbíztunkeleitől fogva...” 14.00Hí-
rek 14.05Arcvonások Raffai Éva új-
ságíró-meseíró14.30Hírek14.34Tér-
Idő15.00Krónika15.10Megújulóérté-
keinkKárpát-medenceiemlékeknyo-
mában 15.35Közelről 16.00Króni-
ka 16.30Hírek 16.40Hangtár 17.00
Hírek 17.07 Trend-idők 17.30 Króni-
ka17.54Sportvilág17.56Hősöknap-
tára 18.00Ütköző este 18.30Hatá-
rok nélkül 19.00Hírek 19.07 Sport-
világ 19.25 Tetten ért szavak 19.30
Családi sáv20.00Krónika20.11Be-
lépő20.53Vers napról napra21.00
Hírek 21.05Sportvilág 21.30Rádió-
színházHuzatban - 4/3. rész - Arnold
bácsimásodik rész21.50Zene-Kos-
suth22.00Krónika22.20Sportvilág
22.30A nap történetei 22.57 Igéző
23.00Hírek 23.05Sport 23.11Arc-
vonásokRaffai Éva

6.00Hírpercek6.15Talpramagyar -
reggel a Petőfi Rádióval6.30Hírek.
Időjárás. Közlekedés.7.00Hírek. Idő-
járás.Közlekedés7.30Hírek. Időjárás.
Közlekedés8.00Hírek. Időjárás.Köz-
lekedés8.30Hírek. Időjárás. Közle-
kedés9.00Hírek. Időjárás. Közleke-
dés 10.00Hírek. Időjárás.Közlekedés
10.03 Eszembe jutottál 11.00Hírek.
Időjárás. Közlekedés 11.02 Sporthí-
rek 12.00Hírek. Időjárás. Közlekedés
13.00Hírek.Időjárás.Közlekedés13.03
Petőfi Összes 14.00Hírek. Időjárás.
Közlekedés15.00Hírek.Időjárás.Köz-
lekedés15.02Sporthírek16.00Hírek.
Időjárás.Közlekedés16.03Egészúton
-hazafeléaPetőfiRádióval17.00Hí-
rek. Időjárás.Közlekedés 17.02Sport-
hírek 18.00Hírek. Időjárás. Közleke-
dés 19.00Hírek. Időjárás.Közlekedés
19.02Sporthírek19.03Mineknevez-
zelek?20.00Hírek. Időjárás.Közleke-
dés21.00Hírek. Időjárás.Közlekedés
21.03RontomBontom22.00Hírek.
Időjárás.Közlekedés

06.25 Will és Grace 07.40
Jóbarátok 08.30Szívekszállodája

10.20StíluspárbajLakatosMárkkal
10.55GordonRamsay-Apokolkony-
hája 11.50Monk 13.50NCIS
15.40Castle 17.35GordonRamsay
-Apokolkonyhája 18.35Mígahalál
elnemválaszt 19.05Azéletcsajos
oldala 20.05StíluspárbajLakatos
Márkkal20.35Kétpasi-megegykicsi

21.00Flash-AVillám 22.55Az
egymilliódollároskéz 01.25Stílus-
párbaj LakatosMárkkal

sTOry4

M1 rikai akcióvígjáték 21.00 A tűz-
ben edzett férfi Amerikai-angol
akciókrimi23.50Kétszemélyes had-
sereg Amerikai akciófilm01.30A
tűzben edzett férfi Amerikai-an-
golakciókrimi

07.15Gyilkossorok 10.30Heartland
11.30Heartland 12.30 Szüle-

tett feleségek 13.30 Született fe-
leségek 14.30Felújít-lak 15.45
Felújít-lak 16.55Murdochnyomo-
zórejtélyei 17.55Murdochnyomo-
zó rejtélyei 19.00Az utolsó zsa-
ru 20.00 Esküdt ellenségek: Bű-
nös szándék 21.00 Hétmérföl-
des szerelem 23.10 Esküdt ellen-
ségek:Bűnösszándék 00.10Bos-
toni halottkémek 01.10Hétmér-
földes szerelem

07.15Aszfaltcowboyok08.05Azal-
kukirály08.30Ki ad többet?09.30
Kanadai raktárárverések 10.00Au-
tókereskedők 11.00 Klasszikus au-
tók nyomában 11.30 Hogyan ké-
szült? Álomautók 12.00Város a fel-
színalatt13.00Angliairaktárvadászok
13.30Csomagcsaták14.00Túlélőpár-
baj15.00Ausztrálkamionosok16.00
Amcsi benzinfalók 17.00Autókeres-
kedők 18.00Raktárvadászok 18.30
Kanadai raktárárverések 19.00Ho-
gyankészült?19.30Hogyancsinálják?
20.00Angliairaktárvadászok20.30
Angliairaktárvadászok21.00Azalku-
király21.30Azalkukirály22.00 Illegá-
lisgyorsulásiversenyek23.00Robot-
harc00.00Kerékagybaj00.30Bakik
a Föld körül01.00Nepróbáld ki ott-
hon!02.00Angliai raktárvadászok
02.30Angliai raktárvadászok

06.05ATVSTART08.30STARTplusz
08.55TV torna Norbival és Rékával
09.05Fórum 10.25Egyenesbeszéd
11.45Lacibácsikonyhája12.25Világ-
híradó12.45STARTplusz14.15Henrik
angyalai 15.50 700-as klub 16.15
Könyvjelző16.45Fórum17.40TVtor-
naNorbivalésRékával 17.45ATVHír-
adó18.15Anaphíre18.45ATVHíradó
19.20 Időjárás-jelentés19.25Egyenes
beszéd20.25Csisztu2421.25Híradó
KésőEste22.00Világhíradó22.20TV
tornaNorbivalésRékával22.25Híradó
Késő Este23.00Hazahúzó23.50A
naphíre00.15Világhíradó

09.00Medicopter 117 -A légimentők
Német–osztrák akciófilm-sorozat

09.55Amentalista Amerikaikrimi-
sorozat 10.50Vészhelyzet Ameri-
kai filmsorozat11.45Sliders 12.40

06.00Híradó07.00Híradó08.00
Híradó09.00 Híradó09.30 Hírek
10.00Híradó 10.30Hírek 10.35 Is-
kolapad11.00Híradó11.30Hírek11.35
Profit712.00Déliharangszó12.01Hír-
adó 13.00Híradó 13.30Hírek 13.35
Kárpát expressz 14.00Híradó 14.30
Hírek 14.35Médiaklikk 15.00Híradó
15.30Hírek15.35 Iskolapad16.00Hír-
adó 16.30Hírek 16.35Profit7 17.00
Híradó 17.30 Hírek 17.35 Szemtől
szembe 18.00 Híradó 19.00 Hírek
19.05 Kék bolygó (ism.) 19.30Hír-
adó21.00Híradó21.35Világhíradó
22.00HÍRADÓ23.00Híradó23.20
Angolnyelvűhírek

08.15Magazin (ism.) 08.45 U-17-
es elitkör Eb-selejtező: Magyarország
– Izrael (ism.) 10.45Magazin (ism.)
11.20 OTP Bank Liga: Ferencváro-
si TC - Szombathelyi SwietelskyHa-
ladás (ism.) 13.15 Kézilabda össze-
foglaló (ism.) 14.35 Fradi Tv (ism.)
15.05M4Sportreggeli (ism.) 16.00
Magazin Lóverseny 16.30Összefog-
laló 16.45 JégkorongMOL Liga dön-
tőmérkőzés(élő)20.00Összefogla-
ló21.15VízilabdaférfiBajnokokLigája:
ProRecco–Egermérkőzés(élő)21.55
Összefoglaló22.15KézilabdaférfiNBI.:
TelekomVeszprém–Vácmérkőzés
(ism.)00.05 Tollaslabda –Magyar
Nemzetközi IfjúságiBajnokságössze-
foglaló (ism.)

5.00Alinda ism 5.50 Reggeli járat
9.00 Panaszkönyv ism 10.00 Hír-
adó 11.00Vetítő ism: Pátria Nostra
II. Rendező: Nóvé Béla 12.00Hír-
adó12.30Ázsia ism13.00Reggeli já-
ratplusz13.30Egyenesenism(benne
14.00Hírek)15.00Híradó15.30Lap-
zártaism16.00Riasztásism 17.00
Híradó17.30Globál18.00Newsroom
(benneLapzárta)19.00Híradó19.30
Egyenesen(benne20.00Hírek)21.00
Szabadfogás 22.00Híradó22.30
Lapzárta ism23.00Alinda0.00Hír-
adó0.30 Egyenesen ism2.00Vetí-
tő ism: Az erdélyi arisztokrácia diszk-
rét bája I-II. Rendező: Szederkényi
Olga3.00Soroló ism

09.15AsuttyócsaládAmerikában
Holland vígjáték 11.35 Logan bosz-
szúja Amerikai akciófilm 13.25
Egyszemélyes hadsereg Ameri-
kai akciófilm 15.15 Félholt Ame-
rikai akciófilm 17.15 Csúcsformá-
ban 3 Amerikai akcióvígjáték
19.00Különösen veszélyes Ame-

Aműsorváltozás jogát a televízió-
és rádiótársaságok fenntartják. Az
esetleges eltérésekért felelősséget
nem tudunk vállalni.

KÖLCseyTv

NaT.geO.

Mr1-KOssUTh

Mr2-PeTŐFidisCOveryC.
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hírTv

COOLTv

FiLM+
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A fátyolos hölgy 12

A dúsgazdag Grandi gróf fiatal fe-
lesége belehal a szülésbe. A gróf
sógornője eltitkolja az apa elől,
hogy ikrei születtek, a kisfiút árva-
házba adja az… 21.25

Odaát 18

Különös halálesetek történnek egy
kisvárosmelletti gyümölcsöskert-
ben: mindig pontosan évente, és
mindig egy szerelmespár az áldo-
zat. Samet eltűnt apjuk… 22.35

Szulejmán 12

AMusztafa ellen elkövetettme-
rénylet felbőszíti az uralkodót, és
megfenyegeti Rüsztem pasát. Há-
rom napot ad neki arra, hogy kide-
rítse, ki öltemeg fia… 21.30

Azötödik elem 12

Minden ötezredik évben egy kapu
feltárul két dimenzió között. Az
egyikben található az univerzum
és bennemindenféle életforma.
Amásikban a Gonosz… 22.00

Március 22., szerda
10óra: internet Fiesta – szilágyi
Gábor Prezi című programbemutatója,
móricz zsigmond megyei és Városi
Könyvtár, Nyíregyháza
14 óra: Kovács istván költő író-olvasó
találkozója, megyei és városi könyvtár,
Nyíregyháza
16.30: a Felső-Tisza-vidéki vízügyi
történeti gyűjtemény című előadás,
előadó: Vass Viktória múzeumi

ügyintéző, megyei és városi könyvtár,
Nyíregyháza
19 óra: Nyitott akadémia – mit üzen
a lelked? – dr. Buda László orvos,
pszichiáter, pszichoterapeuta előa-
dása, Kodály zoltán általános iskola,
Nyíregyháza

Március 23., csütörtök
10óra: „100 éves a magyar Hidrológiai
Társaság” című víz világnapi előadóü-
lés, megyeháza, Nyíregyháza
10 óra: internet Fiesta – szilágyi Gá-
bor előadása a biztonságos internete-
zésről és az online vásárlásról, megyei
és városi könyvtár, Nyíregyháza
15 óra: Beszélgetés Baloghné Tóth
ágnes egészségfejlesztő mentálhigié-
nikussal, Labor café, Nyíregyháza
16 óra: „Lavotta János” címmel dom-
bóvári János előadása, Várday istván
könyvtár, Kisvárda
16.30: Jánosi zoltán egyetemi
tanár, főszerkesztő „ratkó József
című monográiájának bemutatója,

a beszélgetőtárs Babosi László fő-
könyvtáros, megyei és városi könyvtár,
Nyíregyháza
18 óra: Tanári hangverseny, Vikár
sándor zeneiskola

Március 24., péntek
10óra: internet Fiesta – Huszár istván
előadása a 3d-nyomtatásról, megyei
és városi könyvtár, Nyíregyháza
16.30: Nagyböjt, az újrakezdés

lehetősége! – Böjte csaba dedikálás-
sal egybekötött előadása, megyei és
városi könyvtár, Nyíregyháza
18 óra: egy tányér napfény – musical
mikó istván rendezésében, Várszínház
és művészetek Háza, Kisvárda
19 óra: zenevonat szuperkoncert az
LGT sztárjaival, Váci mihály Kulturális
Központ, Nyíregyháza
21 óra: zenés est, közreműködik
dankó edit, ádám istván és Bacsi dani,
Holdudvar, Nyíregyháza

Március 25., szombat
9.30: Bringára tirpák! – nyílt kerék-
pártúra a zöldkerósokkal, indulás:
Kossuth tér, Nyíregyháza
18 óra: 40 éves a Primavera Balette-
gyüttes, jubileumi koncert, Váci mihály
Kulturális Központ, Nyíregyháza

Március 26., vasárnap
15 és 19óra: singsingsing – mázs-
képp musical show mészáros árpád
zsolttal, Vastag csabával és másokkal,

a hazai és nemzetközi musicalirodalom
legnagyobb slágerei a móricz zsigmond
színház nagyszínpadán, Nyíregyháza
16 óra: Óz, a nagy varázsló mesejá-
ték, Váci mihály Kulturális Központ,
Nyíregyháza

Március 27., hétfő
10óra: internet Fiesta – szabó László
előadása szenvedélybetegségek az
interneten címmel, megyei és városi

könyvtár, Nyíregyháza
10 óra: arany János: Buda halála – a
csavar színház előadása, Kulturális
Központ, Nyírbátor
15 óra: Koszorúzással egybekötött
megemlékezés a földosztás 72. évfor-
dulója alkalmából, Községháza és ady
endre művelődési Ház, Tiszanagyfalu
16.30: sietőné Fitos Éva festmény-
kiállításának megnyitója, megnyitja:
Balogh Géza szobrászművész, megyei
és városi könyvtár, Nyíregyháza
16.30: csoma József festőművész
Újrateremtett világok című kiállításá-
nak megnyitója, anóka eszter Városi
Könyvtár, Nagyhalász
17 óra: internet Fiesta – radvánszki
Gábor zsebre vágott világ, avagy utaz-
zunk digitálisan című előadása, megyei
és városi könyvtár, Nyíregyháza
19 óra: Joe Orton: szajré – bűnügyi
komédia a Karinthy színház előadá-
sában, Váci mihály Kulturális Központ,
Nyíregyháza

Programajánló

Szilágyi Gábor tart előadást a
megyei könyvtárban aPreziről

Vasárnap duplázik a Singsingsing
Fotók: kM

Az LGT sztárjainak koncertje a
VMKK-ban lesz

Gyógyító beszélgetés
azadománykávézóban
A szakember segít be-
szélgetőpartnereinek,
hogy felismerjék saját
értékeiket.

Nyíregyháza. A Tabulapláza
Alapítvány Labor Café pro-
jektjének elsődleges célja,
hogy egészséges, aktív közös-
ségek kialakulását segítse. A
cél, hogy kilépve a virtuális
térből újra beszélgetéssel és
személyes kapcsolatokkal
találjanak az emberek megol-
dást problémáikra, vagy kö-
zösen vegyék elejét azok ki-
alakulásának. Ezekhez lehet
első lépés egy, az adomány-
kávézóban induló program-
sorozat, melynek keretében
Baloghné Tóth Ágnes egész-

ségfejlesztő mentálhigiéni-
kus invitálja beszélgetésre az
érdeklődőket.

– Legfontosabb feladatom-
nak egészségünk karbantar-

tását tartom, s hiszem, hogy
megelőzéssel elejét vehetjük
komolyabb betegségeknek.
Úgy gondolom, hogy az élet
egyik legértékesebb lehető-
sége az, hogy különbözőek
vagyunk. Jogunk, hogy saját
tapasztalatainkat a magunk
módján hasznosítsuk és talál-
junk értelmet bennük.

– Minden ember egy magá-
ban álló sziget, és csak akkor
emelhet hidakat más szigetek
felé, ha mindenekelőtt önma-
ga akar és tud is lenni – vall-
ja Baloghné Tóth Ágnes, aki
abban segít, hogy beszélge-
tőpartnerei felismerjék saját
értékeiket.

Az első találkozó március
23-án, csütörtökön 15 órakor
lesz a Labor Caféban. KM

Baloghné TóthÁgnes egészségfej-
lesztőmentálhigiénikus

Fotó: MagánarchívuM

Móricz ZsigmondSzínház
19óra: Tudós nők (Vasvári bérlet) –
nagyszínpad
19 óra: idősutazás (bérletszünet) –
Krúdy kamara
KrúdyArtMozi
15 óra:Goethe-vetítés: about a Girl

(12) – német hang, német felirat
16.50: másodállás (16) – színes,
szinkronizált francia–belga vígjáték,
18.40:Teljesen idegenek (16) színes,
szinkronizált francia–olasz ilmdráma
20.20:Kong: Koponya-sziget (16) –
színes, szinkronizált amerikai akcióilm

Szerdai színház- ésmoziműsor

Középpontban:
Lavotta János
Kisvárda. A Béres József TIT
Kisvárdai Egyesületének
szervezésében Dombóvári
János, a Lavotta János Alap-
fokú Művészeti Intézmény
és kamarazenekar művészeti
vezetőjének előadására vár-
ják az érdeklődőket március
23-án, csütörtökön 16 órára a
Várday István Városi Könyv-
tár olvasótermébe. KM

acsendszava
A Kovács Ágnes újságíró-fotóriporter képeiből rendezett
kiállítás mégmegtekinthető Nyíregyházán, a Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán. Fotó: racskó tibor

Nyárliget felé
a könyvtárban
Nyíregyháza. A Bessenyei
Társaság következő rendez-
vényének vendége Csabai
László író lesz március 30-án,
jövő hét csütörtökön. A Nyár-
liget felé versben és prózában
című beszélgetésre várják az
irodalomkedvelőket a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár III. emeleti kamara-
termébe. KM
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A rejtvénnyel kapcsolatos észrevételeit a rejtveny@kelet.hu címre várjuk.

A szabály egyszerű. A Sudoku-rejtvény üres négyzeteibe önnek kell beírni a hiányzó számokat úgy, hogy minden sorban, minden oszlopban és minden 3X3-as blokkban egyszer és csakis egyszer szerepeljen
minden szám 1-től 9-ig. A rejtvénynek csak egyetlenegy helyes megoldása van. Kérjük, hogy az e heti megfejtett és kivágott feladatokat sorszámmal együtt (66–71.) ragasszák egy levelezőlapra, és juttassák el
szerkesztőségünkbe (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 4–6.). Az előző héten helyes megfejtést beküldők között pénteken sorsoljuk ki kategóriánként (kezdő és haladó) az egy-egy nyertest. A sorsoláson csak
az vehet részt, aki mind a hat sudoku-rejtvény helyes megfejtését beküldte. A beküldés határideje: 2017. március 30. A nyertesek nevét a sorsolást követő hétfői lapszámunkban közöljük.

Ma is délen, illetve keleten ígérkezik
több napsütés, nyugaton, északon
felhősebb időre lehet készülni, néha
kisebb esővel, záporesővel, sőt
délután egy-egy zivatar sem kizárt.
Estétől már délen, valamint keleten is
kialakulhatnak záporok, zivatarok.

Országos előrejelzés Megyei előrejelzés Ma

8 °C
23 °C

Kassa 16 °C
Eperjes 16 °C
Terebes 16 °C
Ungvár 18 °C
Munkács 18 °C
Beregszász 17 °C
Szatmárnémeti 21 °C
Nagyvárad 22 °C
Arad 24 °C
Temesvár 24 °C
Kolozsvár 21 °C

Bécs 11 °C
Grác 17 °C
Pozsony 13 °C
Prága 7 °C
Berlin 12 °C
München 8 °C
Frankfurt 12 °C
Róma 18 °C
Párizs 13 °C
Madrid 11 °C
London 9 °C

Európai városok
időjárása

Névnap

március 22., szerda

www.eumet.hu

Napkelte:

Napnyugta:
05:27

17:44

02:09

11:33

Holdkelte:

Holdnyugta:

CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP HÉTFŐ

REGGEL DÉLBEN ESTE

Ma a nap nagy részén gyenge
melegfronti hatásra számíthatunk.
Előfordulhatnak záporok, sőt zivata-
rok is. A vérnyomás ingadozás, szívrit-
mus- és keringési zavar jelentkezhet.

Orvos-meteorológia

Antalya 17 °C
Bibione 12 °C
Costa Brava 15 °C

Cote d’Azur 17 °C
Kréta 17 °C
Split 18 °C

Tengerek

Duna 8-9 °C
Tisza 6-8 °C
Balaton 10 °C

Velencei-tó 10 °C
Fertő 10 °C
Tisza-tó 9 °C

Vízhőmérséklet

Tiszafa magas
Éger közepes
Fűz közepes

Nyár közepes
Szil alacsony
Mogyoró alacsony

Allergének

Levegőszennyezettség

Évforduló

Ma

FŐ

Észak-Magyarországon az egészség-
ügyi határérték kb. 15%-a.

Időjárás

idojaras.szon.hu

tiszavasvári

Vásárosnamény

csengerNYÍrEGYháZA

Nyírbátor

mátészalka

Kisvárda

Záhony7 °C

23 °C

Nagyrészt napos
idő, főként estétől

záporok, zivatarok.
7 °c 21 °c

7 °c 22 °c 9 °c 22 °c

8 °c 22 °c

9 °c 22 °c
9 °c 22 °c

8 °c 22 °c

8 °c 23 °c

9 °C 20 °C 10 °C 20 °C 5 °C 13 °C 4 °C 10 °C 3 °C 13 °C
Sok napsütés, de
elvétve záporeső
is lehet.

Meleg lesz, sok
napsütés, de dél-
után futó záporok.

Napos, száraz,
hűvösebb időre
van kilátás.

Felhős, hűvös idő,
záporokkal.

Kellemesebb,
napos, csapadék-
mentes idő.

Szerda reggel változó-
an felhős, enyhe időre
ébredhetünk. Elvétve
előfordulhat jelenték-
telen zápor.

Napközben a napsü-
tésé lesz a főszerep,
de alkalmanként
felhősödés, itt-ott futó
záporeső sem zárható
ki. Meleg lesz.

Estétől fokozatosan
erősebben megnö-
vekszik a felhőzet, és
egyre többfelé ala-
kulhatnak ki záporok,
zivatarok.

Megyénkben ma reggel változóan
felhős, enyhe időre ébredhetünk.
Elvétve előfordulhat jelentéktelen
zápor. Napközben a napsütésé lesz a
főszerep, de alkalmanként felhősödés,
itt-ott futó záporeső sem zárható
ki. Meleg lesz. Estétől fokozatosan
erősebben megnövekszik a felhőzet,
és egyre többfelé alakulhatnak ki
záporok, zivatarok.

8 °C 22 °C 14 °C

Brüsszeli terror
Egy éve felfegyverkezett terroristák
robbantásos merényletet hajtottak
végre Brüsszel két forgalmas közleke-
dési csomópontján.

Megfejtendő:
A feladvány Bartis Attila gondolatát rejti.

89
09

0

Nyíregyháza, Debreceni út 233/c;
Telefon (42) 460-677

Nyitva tartás: H-P.: 8-17, Sz.: 9-13

2017. március 22., szerda

Szolgáltatás 13

6 9 7 2
4 6 3 2

8 5 9
2 9 1

4 8 1
2 3 5 7

4 7
5 7 8 9

Sudoku 68. feladat

5 9
2 3 4

8 9 2
9 4 8
3 1 5

7 2 4
3 6 2

7 8 5
6

9 8 3 5 7 1 4 6 2
1 4 5 3 2 6 7 8 9
6 7 2 9 8 4 1 3 5
4 1 6 7 9 5 8 2 3
7 3 9 8 1 2 5 4 6
2 5 8 4 6 3 9 7 1
8 2 4 1 3 9 6 5 7
3 9 7 6 5 8 2 1 4
5 6 1 2 4 7 3 9 8

1 7 2 3 8 4 6 9 5
5 3 9 2 1 6 7 8 4
8 4 6 9 7 5 2 1 3
6 8 5 4 9 7 3 2 1
2 9 4 1 6 3 8 5 7
3 1 7 8 5 2 4 6 9
7 2 1 6 4 9 5 3 8
4 6 8 5 3 1 9 7 2
9 5 3 7 2 8 1 4 6

Kezdőknek Haladóknak

Kezdőknek, 68. Haladóknak, 68. Megfejtések, 57. számú feladat

Rejtvény
A megfejtéseket 2017. március
30-áig lehet beküldeni. Kérjük, a
levelezőlapra ragasszák fel az e
heti hat rejtvény számát, a Kelet-
Magyarország-logót, valamint írják
rá telefonszámukat. A jó megfejtést
beküldők között Ford Vagép autós
ajándékot sorsolunk ki.
A megfejtéseket a Kelet-Magyaror-
szág (rejtvény) Nyíregyháza,
Dózsa Gy. u. 4–6. 4400 Pf. 25.
vagy a rejtveny@kelet.hu címre
küldhetik be.

BeátA
További névnapok:
Csilla, Csillag, Katalin,
Katarina, Katerina, Lea.

magyarország
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Bár nehezen indul a nap, nem engedi, hogy ez az érzés
eluralkodjon Önön. Próbál olyan feladatokkal kezdeni,
melyek nem okoznak különösebb nehézséget, így
reménykedhet a gyors eredményekben.
Kész szembenézni azokkal az akadályokkal, melyeket
napok óta próbált elkerülni. Csak magára számíthat,
de most még ez sem keseríti el, hiszen látja az ered-
ményeket, melyeket elért.
Nem csak azzal vívhat ki elismerést, ha mások segít-
ségére siet, a saját célok megvalósítása is népszerűvé
teheti. Olyan feladatokat választott erre a napra,
melyek elsősorban az Ön érdekeit szolgálják.
Bár fáradt, mégis szívesen mond igent olyan felkéré-
sekre, melyeket izgalmasnak talál. Hajlamos azonban
megfeledkezni a kötelezettségeiről, pedig ezek elmu-
lasztása komoly következményekkel járhat.
A csalódást feldolgozni sosem könnyű, ráadásul most
egy olyan ember okozta ezt, aki közel állt Önhöz. Úgy
gondolta, a kapcsolatuk a kölcsönös bizalomra épül,
de a tudomására jutott, hogy ő ezzel visszaélt.
Ezen a napon nem csak az aktuális nehézségekkel ké-
pes megbirkózni, de végre erőt érez magában ahhoz,
hogy a iók mélyén lapuló feladatokat is kézbe vegye.
Tele van lelkesedéssel.
Bármennyire is próbálna félrehúzódni, a környezeté-
ben élők keresik a társaságát. A nyugalom, ami árad
Önből, számukra is erőt ad. Ne meneküljön el azokból
a helyzetekből, melyekre az Ön kezében van a kulcs!
Szem előtt tartva a saját érdekeit, igyekszik mások
segítségre sietni. Úgy ötvözi össze a tennivalókat,
hogy a kötelezettségei ne maradjanak el, de lehessen
számítani Önre.
Most elsősorban a háttérből kövesse az eseménye-
ket! Bár a kezdeti lelkesedés mindenkit magával
ragadott, az első akadályok megmutatják, nem
mindenki hajlandó harcolni is a célokért.
Olyan fogadtatásban részesül, amennyit Ön is adni
képes. Amíg egy álarc mögé rejti valódi arcát, addig
a másik féltől sem várhatja el, hogy nyílt lapokkal
játsszon. Hiába is próbálja kideríteni a szándékait.
Amikor fáradt, hajlamos meggondolatlanul cseleked-
ni. Most sem mérlegel, ha egy lehetőség megnyílik Ön
előtt, azonnal igent mond. Pedig nincs felkészülve
ekkora változásra.
Türelmetlen. Keressen lehetőséget arra, hogy a gon-
dolatait elterelje, lekösse olyan hasznos tennivalók-
kal, melyeknél valóban biztos lehet a sikerben! Köz-
ben a háttérben beérik a korábbi munka gyümölcse.

Hívja jósainkat a 06-90/602-017-es számon most!
A hívás díja: 475 Ft/perc (bruttó)

Szeretne többet tudni?

http://horoszkop.szon.hu

Mai horoszkóp
Kos
03.21.–04.19.

BiKA
04.20.–05.20.

iKreK
05.21.–06.21.

ráK
06.22.–07.22.

oroszláN
07.23.–08.22.

szűz
08.23.–09.22.

MÉrleG
09.23.–10.22.

sKorPió
10.23.–11.21.

NyilAs
11.22.–12.21.

BAK
12.22.–01.20.

vízöNtő
01.21.–02.18.

HAlAK
02.19.–03.20.
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Vízállás
Folyóink jellemző napi adatai: a
TISZA Tiszabecsnél –116 cm, apad,
mederteltség 16%, vízhőfok 4,7 C-fok;
Tivadarnál –61 cm, apad, 19%, 5,6
C-fok; Vásárosnaménynál 139 cm, árad,
34%, 5,6 C-fok; Záhonynál 26 cm,
árad, 36%, 7 C-fok; Dombrádnál 229
cm, árad, 43%, 7 C-fok; Tiszabercel-
nél 390 cm, árad, 53%, nem mérik;
Tokajnál 515 cm, árad, nem mérik,
7,4 C-fok; a SZAMOS Csengernél 126
cm, árad, 26%, 6,5 C-fok; a KRASZNA
Ágerdőmajornál 281 cm, árad, 51%,
7,9 C-fok; a TÚR Garbolcnál 109 cm,
árad, 36%, 6,8 C-fok.

március 20., hétfő
1, 7, 8, 9,

17,, 19,, 24,, 27,,
30,, 37,, 45,, 48,,
55,, 61,, 67,, 72,,
73,, 74,, 79,, 80.

az adatok tájékoztató jellegűek!

orvosi üGyelet. Nyíregyházán, a Szent
István u. 70. sz. alatt. Tel.: 42/402-377
(felnőtt), 42/445-500 (gyermek).

Mentők: 104. tűzoltók: 105.
rendőrség: 107.
voláN-információ: +36 42/598-177
ÚtiNForM: +36 1/336-24-00
A MAGyAr AUtóKlUB
segélyhívószáma: 188
Máv: +36 (1) 3-49-49-49-es kékszám.
A t-Com-tudakozó: 11818
Nyírségvíz zrt., hibabejelentő:
+36 42/523-600
Nyírtávhő Kt.: +36 42/451-644
tiGáz, gázszolgáltatási hibák bejelen-
tése: +36 80/300-300
e.oN tiszántúli áramszolgáltató rt.
hibabejelentés: +36 80/210-310
Diszpécserszolgálat hajléktalanoknak.
A Periféria egyesület nonstop száma:
+36 42/504-618

Ügyeletek

GyóGyszertári üGyelet.
A 100 Éves Patika Nyíregyházán
a Hatzel tér 1. szám alatt állandó
gyógyszertári ügyeletet tart.
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Hívjon minket!

Közérdekű észrevételeivel
keresse munkatársunkat,
ladányi tóth lajost.
Hétköznap 9-től 17-ig.
Tel.: +36-20/468-9575
e-mail: ladanyi@kelet.hu
Kézbesítési panaszaikkal hívják az alábbi
telefonszámot: 06-40/424-424
(h.–p.: 7.00–16.00, szo.: 8.00–12.00)

magyarország

mailto:ladanyi@kelet.hu
http://horoszkop.szon.hu
mailto:reklamacio@kelet.hu
mailto:hirdetes@kelet.hu
http://hirdetes.kelet.hu/
mailto:kelet@kelet.hu
www.russmedia.hu
mailto:rejtveny@kelet.hu
idojaras.szon.hu
www.eumet.hu
mailto:rejtveny@kelet.hu
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4500Ft
helyett

3000Ft
Premier-
előadás:
2017.április5.

18óra Nyíregyháza
bujtosipark

Kedveselőfizetőink!SzeretettelmeghívjukÖnöketazújraNyíregyházánvendégszereplőMagyarNemzetiCirkuszleg-
újabbelőadásaira,aRichterNemzetköziCirkuszFesztiválgrandiózusműsorára2017.április5.ésáprilis9.közöttabujtosi
parkba.Azelőadáskezdetehétköznap18.00óra,szombaton15.00és18.00óra,vasárnap11.00és15.00óra.Legyenottaz
előadásokonaKelettel!AKeletelőfizetőjekéntÖnökakétfőreszólóbelépőjegyeiketazáprilis5-ei,18.00órakorkezdődő
előadásra4500Fthelyett–1500Ftkedvezménnyel–3000Ft-ért,1főreszólóbelépőjegyeiket3000Fthelyett–
1000Ftkedvezménnyel–2000Ft-értvásárolhatjákmegmunkanapokon8.00órától15.00óráigaKeletszerkesztőségé-
ben(Nyíregyháza,DózsaGyörgyu.4–6.).Figyelem!Akedvezményesárúbelépőjegyekkorlátozottdarabszámbankaphatók!

VálasszaÖnisaKeletet!Használjakielőfizetőikedvezményeinket!

RichterNemzetköziCirkusz Fesztivál a Kelettel

magyarország

www.kelet.hu

Cirkusz Fesztivál a Kelettel

a,
k

20méteresugrás
acirkuszporondja

fölött!
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NYÍRPLAZA � 30/278-1345 TESCO üzletsor � 30/229-0077 INTERSPAR (László u.) � 42-500-068

www.opti-markt.hu

ÉLD ÁT A FÉNYT!
fényre sötétedő
lencsék

OPTIKAI
KERETEK

fényre sötétedő

EEggéésszzssééggppéénnzzzzzttáárii kkáárttyyáával is ffizzeetthheeeeeetttttt..
INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT GARANCIÁVAL!

– kényelmes látás kültéren és
beltéren egyaránt

– gyors alkalmazkodás változó
fényviszonyok között

– természetes színárnyalatok
– kiváló optikai és tartóssági

jellemzők

Klasszikus és trendi
nagy választékban!

akció ideje: 2017.03.01-04.30.

-25%

-50%

Nyíregyháza, Pazonyi út és Nád u. sarok,
a MOL-kúttal szemben. Telefon: 06 70 384 0701

Nyíregyháza, Kállói út 12/c, Damjanich lakópark
(Gépkocsival a Mikszáth Kálmán u. felől) Telefon: 06 70 635 2914

w w w . m a t r a c d e p o . h u

Most az Áfa

nálad marad!*

SPÓROLJ
tízezreket és tedd
az új matracod alá!

*márciusban minden termékünket az áfa mértékévvvel, azaz 21,26%-kal olcsóbban adjuk!
az akció március 1.-31. között lesz érvényes! más akkkcióval, kuponnal nem vonható össze!

a kép illusztráccció!

…mert biztosan utazik! R-
01

15
/9

2/
20

01
.2017. szeptember 3–10. 259 000 Ft/fő-től

+ illetékek: 82 000 Ft/fő

Körutazás Izraelben
repülőgéppel, magyar idegenvezetéssel, DEBRECENI INDULÁSSAL

OTP TRAVEL • Nyíregyháza, Hősök tere 2.
Tel.: (42) 504 314, (70) 452 7133
nyiregyhaza@otptravel.hu • www.otptravel.hu
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18791927-1-15
ADÓSZÁMUNK:1%

Adj esélyt az életre!

87
83

67 NNyyíírreeggyy zza, Búza tér 3.
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Induló gépkezelői OKJ-s tanfolyamok
a Lensit Bt. kínálatában!

za, Búza téér 3.
t hh

Jelentkezzen
mielőbb!

› Targoncavezetői
(E-000528/2014/A003, OKJ: 32 582 02)
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2017. március 22., szerda
Csontleves csigatésztával

A: Rántott csirkemell, 1/2 adag burgonya,
1/2 adag vegyes zöldség

B: Vadas sertésszelet, orsótészta
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a ysz 50 t
kiszáll tással: 50 t
ssel: 00 t  száll tással: 50 t

Nyíregyháza, Tünde u. 10/A

Pirított-tészta-leves,
fehérboros-tejfölös

székelykáposzta, sült oldalas

Március 22.

Rendezvények,
esküvők

lebonyolítását,
hidegtálak
készítését
vállaljuk.
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Napi rendelést reggel 9 óráig fogadunk el!
Napi levesajánlatunk mellé és külön is

rendelhetők frissensült ételek kedvező áron!

� 20/571-1373

88
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Részletek a www.kelet.hu oldalon.Részletek a www kelet hu oldal

Köszöntse szeretteit
a Kelet oldalain!

www.kelet.hu
kelet.hu
e.sz
mailto:nyiregyhaza@otptravel.hu
www.otptravel.hu
www.opti-markt.hu
www.kelet.hu
www.kelet.hu
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GYÁSZHÍR A www.kelet.hu internetes oldalon is kinyilváníthatja részvétét

MEGEMLÉKEZÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Akegyeletihirdetéseketazinternetenismegtekintheti:
http://www.kelet.hu 86
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Kegyeleti hirdetéseket minden
munkanapon 16 óráig fogadunk!

Hiába borul rád a  temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.
Csak az idő múlik, de feledni nem lehet,
hogy iatalon tört ketté életed.
A halál nem jelent feledést és véget,
amíg élnek azok, akik szerettek Téged.

Fájó szívvel emlékezünk

IPOLYI SZILVIA

halálának 22. évfordulóján.

Szerető szüleid, testvéreid: József és Csilla.
885392

Kicsordul a k önnyünk a s írodnál,
mélységes a f ájdalom, hogy távoztál.
A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt,
de szívünkben örökké velünk maradsz.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik sze-
rették és ismerték, hogy

ÖZV. KOKAS LÁSZLÓNÉ
szül. Ferenczi Mária

volt nagykállói lakos életének 89. évében elhunyt. Hamvasztás utáni
temetése 2017. március 24-én (péntek) 14.00 órakor lesz a nagykállói
temető ravatalozójából.

A gyászoló család.885246

Úgy ment el, ahogy élt, csendben, szerényen,
drága lelke nyugodjon békében.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték, szerették és tisztelték, hogy

KRAKONPERGER JÁNOS

buji lakos 77 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. Temeté-
se 2017. március 23-án (csütörtökön) 15 órakor lesz a b uji temető
ravatalozójából.

Gyászoló családja.885306

Gyászközlemények felvétele:
Kelet-Magyarország szerkesztősége Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6. 42/501-510
Kelet-Magyarország szerkesztősége Mátészalka, Kálvin tér 1. 44/500-880
Temetkezési Vállalat Nyíregyháza, Pazonyi tér 5. 42/408-445
Orfeusz Kft. Nyíregyháza, Selyem u. 37. 42/404-938
Szomorúfűz Temetkezés Nyíregyháza, Dózsa György u. 70. 42/781-227
Takács Plusz Ker. Kft. Kemecse, Sport u. 8. 42/358-412
Lippai és Lippai Kft. Tiszavasvári, Köztemető 30/93-57-830
Jáger Sándor temetkezési vállalkozó Csenger, Tisza u. 46. 44/342-037
Baracsi Temetkezési Szolgáltató Kft. Nyírbátor, Vásárosnamény 30/27-17-004
Kelet Takarékszövetkezet

– Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19. 44/511-011
– Vásárosnamény, Rákóczi u. 1. 45/470-251
– Tarpa, Kossuth u. 25. 45/488-005
– Vaja, Damjanich u. 70. 44/585-040
– Tiszakerecseny, Óvoda u. 7. 45/705-304
– Jánkmajtis, Kossuth u. 12. 44/566-070
– Mátészalka, Kossuth u. 41. 44/502-535
– Ibrány, Lehel u. 3. 42/200-227
– Rakamaz, Szent István u. 25. 42/371-333

R-Port Informatika Kft. Újfehértó, Bartók Béla u. 8. 42/291-591
PHOTO HALL Kisvárda, Szent L. u. 28. 45/411-594
Gombos Team Bt. Dombrád, Vay Ádám u. 55. 30/635-4267
Nyírbéltek Takarékszövetkezet,

– Nyírbéltek, Kossuth u. 16. 42/388-400
Gyémántház Biztosítási Bróker Kft.

– Nyíregyháza, Korányi F. u. 27. 42/595-304
– Nagykálló, Árpád u. 12/ b 70/456-5186
– Nagyhalász, Kossuth u. 16/ b 70/333-1939
– Nyírbátor, Váci u. 21. 70/933-1976
– Baktalórántháza, Vasút u. 7. 70/933-1974

Hifinet Műszaki üzlet
– Gávavencsellő, Dózsa Gy. u. 25. 20/548-8544
– Ibrány, Szabolcs u. 17. 20/548-8989

Fortuna Kuckó Csenger, Hősök tere 1. 44/444-024
Vámos-Oláh Kft. Krisztina Virágüzlet, Kállósemjén, Kossuth u. 77. 20/366-4556
„Color” Gazdabolt Máriapócs, Bátori út 11. 42/715-100
Számítástechnikai üzlet Baktalórántháza, Köztársaság tér 20/205-4688
Sky Travel 4600 Kisvárda, Csillag u. 29. Tel./Fax.: 45/403-967, 70/455-3954
Ladomérszki Gránit 4465 Rakamaz, Temető út 5. 6. 7. +36 70 239-24-85
Ladomérszki temetkezés 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 25. +36 70/239-2485
Gumi Impex Kft.

– Gumiszer viz és Autómosó, Sényő Kossuth 69. 70/379-7565
– Biztosítók Háza, Nagykálló, Árpád út 12. 70/379-7565

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk,
mindazokkal, akik szerették és ismerték hogy

kisvárdai születésű, dögei, debreceni lakos súlyos betegségben váratlanul
elhunyt. Temetése 2017. március 24-én 15.00 órakor lesz Kisvárdán a
dögei úti temetőben.

A gyászoló család

KLICSU ATTILA
1968-2017

885344

Szeretteim, én most elmegyek,
küzdöttem, de már nem lehet.
A csend ölel át és a szeretet, Isten veletek!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

életének 88. évében csendesen elhunyt. Temetése 2017. március
27-én 13 órakor lesz a  nyíregyházi Északi temető főbejárati
ravatalozójából.

Gyászoló családja

MADURA JÁNOS

884992

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk,

DR. VALIKOVICS FERENCNÉ
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család.
884556

Ma is csak úgy, mint réges-régen,
ők volnának végső menedékem.
Mindent, mi fáj, szívünk tépi,
elpanaszolnánk sorra nékik.
Fejünk keblükre hajtanánk,
ha élne még a  mi Édesanyánk s É desapánk.

Emlékezünk Drága Szüleinkre!

Édesanyánk,

AUX ISTVÁNNÉ
2. évfordulóján,

Édesapánk,

AUX ISTVÁN
9. évfordulóján.

Köszönet mindazoknak, akik emléküket szívük-
ben őrzik.

Gyászoló iaik: Tibor és István és családjuk.

Nem múlnak el ők, akik szívünkben élnek,
hiába szállnak álmok, árnyak, évek.

Fájó szívvel emlékezünk

PÁSZTOR MIKLÓS

halálának 4. évfordulóján.

Apa, Anya, Bea, Orsi.
884657

Elcsitult a s zív, mely értünk dobogott,
megpihent a  kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a c sillagok.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk,

ÖZV. TÓTH BÉLÁNÉ
szül. Zagyi Jolán

Ibrány, Rozmaring u. 52. sz. alatti lakos 85 éves korában szíve örökre
megpihent. Temetése 2017. március 27-én 14 órakor lesz az ibrányi
temető ravatalozójából. Gyászoló család.
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MEGEMLÉKEZÉS
Ne emlékezz rám búsan, család, rokon, barát.
Add meg a  könnyet, de élj és szeress tovább.
Addig vagyok, míg élek, szívetekben, bennetek.
Ember voltam mindig, ezért szeressetek!

MACZALI FERENC
(1955–2010)

Fájó szívvel gondolunk Reá, halálának 7. évfordulóján.

Szerető családja.885298

885040

Fájdalommal tudatjuk mindazokkal akik ismerték
és szerették, hogy

nyíregyházi lakos 80 éves korában betegség után elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása 2017. március 27-én 11 órakor lesz, az
Északi temető Főbejárati ravatalozójából.

A gyászoló család

PÉTER SÁNDOR

885055

hosszan tartó

Ha egy könnycsepp gördül végig az arcunkon,
az azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon!

Soha el nem múló szeretettel és fájdalommal emlé-
kezünk

GRAJCZÁRIKNÉ
FAZEKAS IRÉN

elhunyt szerettünkre halálának 4. évfordulóján.

Gyászoló férje, iai, menye és unokái.
885394

MunKAhelyet Kínál

883566

AzISVZrtPREMIXGYÁRNyírteleki
telephelyérevillanyszerelő−
karbantartói,valamint
tápszergyártómunkakörbe
munkatársakatkeres.Jelentkezni
lehettelefonona42/211−200−as
telefonszámon.Fényképes
önéletrajzokata
premixgyartitkarsag@isv.hucímre
kérjükküldeni.

885169

Csirkegondozótfelveszekottlakás−
sal.Tel.:0620/376−0973.

885255

Jószágtartótelepreállatgondozót,
akárházaspártisbentlakással
keresek.Tel.20/497−5797.

885411

MANnyergeséspótkocsisbil−
lenősszerelvényekrekeresünk
megbízhatógépkocsivezetőket.
GKIésgépjárművezetőikártya
szükséges.Érdeklődni:06−30−
363−84−71telefonon.

884714

Jófizetéssel,könnyűfizikaimun−
káramunkatársatkeresünk.Érd.:
0630/843−4110.

885027

NYÍR−VASTRADEBT.lakatost,
hegesztőt,segédmunkástkeres.
Jelentkezés:Nyíregyháza,Rákócziu.
96.személyesen.

OKtAtást vállAl

883927

INGYENESkezdőéshaladóinfor−
matikaiképzésindul(18−65év)
BigBenNyelviskola30/9430934
Nyh.,Mártíroktere9.I.em.

884804

Targoncavezető,Földmunkagép−
kezelőE−000095/2014/A014
tanfolyamindulMándokonmár−
ciusban.Tel:06/708825078

társKeresés

885396

Sikeres,diszkréttárskeresésmin−
denkorosztálynakelvárásaiszerint,
azonnaliválasztással,fotósadatbá−
zis.20/444−2249.

vegyes

885172

Akác,alma,nyártüzifa1300Ft−tól
eladó.Mindenfajtaerdőt,fasort
vennék.70/580−5454.

885171

Akác,nyártüzifam3−beneladó.
V.naménykörzetébenszállításmeg−
oldható.30/741−1793.

884729

Dunnát,párnát,tollatvásárolok.
Hívásraházhozmegyek.0620/214−
4362.

883316

Fakivágást,darabolást,veszélyes
fákvágásátvállalom.Tel.:
06307182564

87
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ONLINE KÉPZÉSEK MINDENKINEK!
 Schüssler-só alapismeretek

 Komplementer hormonegyensúly
tanácsadás

 Bach virágterápia
 Stresszkezelés modern és

hagyományos módszerekkel
 Homeopátia a mindennapokban
 A  Hagyományos Kínai Orvoslás

szindrómái
Egészségügyi szakdolgozóknak

kreditpont!

Bővebb Információ:
www.konnektiv.hu

Tel.: 70/361-3446; 46/342-617

www.konnektiv.hu
mailto:premixgyartitkarsag@isv.hu
http://www.kelet.hu
www.kelet.hu
www.kelet.hu
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Igényes
Pimpő nagykállói diáklány, aki kereskedelmi szakon tanul,
érdekli a divat és szép autók világa. Fotó: Janic s at til a

www.szon.hu
További képek
és videók

HIrdetések

Nyíregyháza,
Tiszavasvári út 37/d.

42/420-273

Sárospatak,
Wesselényi u. 36/b.

47/511-418

Kisvárda,
árpád u. 27.

45/416-142

Szombaton is nyitva vagyunk!

többet
Tudjon meg róla

Speciál Suzuki – számoljon 2017 ben is velünk! SzombatonSpep ciáciál Sl Suzuuzuuzukikiki – s– s– számzámzámoljoljoljoljjonononon 2012012012012017777 benbenben isisis vevevelünlünlünk!k!k!
-nál!a

8
8

28
74

Gondokat okoznak a
túlságosan elszapo
rodott, kószáló vad
disznók Csehországban.

Prága. Gondokat okoznak
Csehországban a  túlságosan
elszaporodott vaddisznók,
amelyek a  könnyebb élelem-
szerzés céljából egyre gyak-
rabban kószálnak a  nagyvá-
rosok peremkerületeiben,
olykor riadalmat okozva a
lakosság körében.

A vaddisznók rendkívüli
elszaporodását mutatja, hogy
míg nyolcvan esztendeje
évente mintegy 500 vaddisz-
nót lőttek le a  vadászok, az
1960-as években évente mint-
egy 3 ezret, tavaly viszont 185

ezret. Mindezek ellenére a
vaddisznók számának csök-

kentésére tett erőfeszítések
az utóbbi években sikertele-

nek voltak – írta a Mladá Fron-
ta Dnes című cseh napilap a
vadászszövetség adataira hi-
vatkozva.

A vadászok szerint az utób-
bi években megnőtt a  vad-
disznók agresszivitása is.
Miután a  természetben már
nincs természetes ellensé-
gük, módosították a  koráb-
ban kialakult túlélési straté-
giájukat, egyre merészebben
mozognak az emberi telepü-
lések közelében és keresik az
élelmet.

A vaddisznók azonban
csak akkor támadják meg az
embert, ha megsebesültek
vagy veszélyben érzik életü-
ket –  mondta Lukás Linhart,
a cseh-morva vadásztársaság
képviselője a lapnak. MTI

Egyre több a vaddisznó (illusztráció) Fotó: ÉKn

Merészebbekké váltak

Ragaszkodnak
a szinkronhoz
BudaPesT. A  magyarok több-
sége továbbra is ragaszkodik
a szinkronizált ilmekhez a
mozikban – derül ki a Cinema
City országosan reprezentatív
kutatásából, amely az egyes
korosztályok mozis szokásait
térképezte fel. MTI

BudaPesT. A mindeddig ki-
adatlan Rejtő Jenő-szövegek
mellett a szerző iatalkori ver-
seiből is válogat A  megtalált
tragédia című emlékkötet.

A rendkívüli népszerű-
ségnek örvendő író életéről
korábban kevés adat állt az
irodalomtörténet és a  köz-
vélemény rendelkezésére,
egyrészt mivel nem igazán
kutatták, másrészt Rejtő Jenő
sem igen igyekezett nyomot
hagyni maga után.

„Írt naplót, csak Rejtő Jenő
nagyon csúnyán írt. Nekem
először beletört a  bicskám”
– mondta Thuróczy Gergely,

a Petői Irodalmi Múzeum
kutatója és a  kötet szerzője.
Hozzátette: Rejtő iatalkorá-
tól, 1923-tól, 18 éves korától
kezdve verseket is írt.

„Ezek nagyon rossz versek,
de erre azt szoktam monda-
ni, hogy ki az, aki kamaszko-
rában nem költőnek készül.
Rejtő is annak készült. Annyi
jó ízlés volt benne, hogy meg
sem próbálta őket publikálni”
– fogalmazott. A  kötet, hogy
bemutassa a  szerző indulá-
sát, felvonultat több iatalkori
Rejtő-verset is, de csak „na-
gyon válogatottan” és kom-
mentárral közreadva. MTI

Fiatalkori verseket is
tartalmaz a Rejtőkötet

A Pink Star gyémánt Fotó: aFP

London. Újra kalapács alá
kerül a  Pink Star gyémánt.
A rendkívül ritka rózsaszín
drágakő becslések szerint
rekordáron, legalább 60 mil-
lió dollárért cserélhet gazdát
három évvel azután, hogy
ennél is többet kínáltak érte,
a vevők végül mégis visz-
szaléptek a  tranzakciótól. Az
árverést április 4-én tartják
Hongkongban.

A 2013. novemberi geni
árverésen 83 millió dollárnál
csapott le a  kalapács, a  vevő
– többek nevében – Isaac Wolf
New York-i gyémántcsiszoló
volt, de az üzlet végül kútba

esett, a drágakő pedig szébe
került.

A Pink Star a  legnagyobb a
belül tökéletes, élénk fantá-
zia-rózsaszín gyémántok kö-
zött. 1999-ben bányászta a De
Beers társaság Dél-Afrikában.
Nyersen 132,5 karátos volt,
csiszolás után 59,6 karátos
lett.

Ez a  valaha volt legértéke-
sebb gyémánt, amelyet auk-
cióra bocsátottak. II a típusú:
a természetes gyémántoknak
mindössze az 1-2 százaléka
tartozik ebbe az osztályba
– például a  Koh-i-Noor gyé-
mánt is. MTI

Újra kalapács alá kerül
a Pink Star gyémánt

Készül A tetovált lány
című amerikai ilm
folytatása.
London. Szeptemberben kez-
dik forgatni a  Stieg Larsson
bűnügyi trilógiája nyomán

készült A  tetovált lány foly-
tatását, melyben azonban az
eredeti ilm két főszereplője,
Daniel Craig és Rooney Mara
nem tér vissza.

A BBC News beszámolója
szerint a rendező, Fede Alva-
rez teljesen új szereposztással
forgatja a The Girl in the Spi-
der’s Web (A lány a  pók há-
lójában) című ilmet, amely
2018 októberében debütál a
mozikban. A  hacker Lisbeth
Salander történetét folytató
produkció forgatókönyvét
David Lagercrantz írta.

A főhős szerepére a Variety.
com értesülése szerint Na-
talie Portman és Scarlett Jo-
hansson neve is szóba került,
de Jane Levy is versenyben
van, aki már dolgozott Alva-
rezzel. MTINatalie Portman Fotó: aFP

Natalie Portman is az
esélyesek között van

a feleség egy ismerős arcot vesz észre
az étteremben. Odaszól a férjének:
– Nézd azt az alakot, az előző férjem!
mióta hét éve elváltam tőle, egyfoly-
tában csak iszik, állandóan részeg!

– ez tényleg nagyon furcsa. ennyi
ideig azért senki nem szokott ünne-
pelni!

Megér egy mosolyt

További viccek humor.szon.hu

Várjuk olvasóink receptjeit! e-mail-címünk: eszerk@eszak.hu
a tárgymezőbe, kérjük, írják be: a nap receptje

Barna sörös csülök
Hozzávalók:
25 dkg sertéscsülök, ételízesí-
tő, só, 0,5 dl barna sör, egy ge-
rezd fokhagyma, 1 fej hagyma,
25 dkg burgonya, olaj, fűszer-
kömény, 8 dkg lila káposzta, 1
ek. kristálycukor, 2 dkg ribizli,
6 dkg zeller, zsemlemorzsa,
liszt, tojás, bors
Elkészítés:
A megtisztított hátsó csülköt
a sóval, ételízesítővel, olajjal,
fokhagymával fűszerezzük,
a megmosott burgonyát fel-
cikkezzük, sózzuk, borsoz-
zuk, és a  hagymával együtt
a csülök mellé helyezzük a
tepsibe. Középmeleg sütőben

barna sörrel gyakran locsol-
gatva puhára, ropogósra süt-
jük. A  lila káposztát vékony
csíkokra gyaluljuk, a  fűszer-
köményt, a  cukrot, a  ribizlit
hozzáadva pároljuk. A zellert
felkarikázzuk és bécsi bun-
dába forgatjuk, majd olajban
kisütjük.

Fenyves Hotel
Baktalórántháza

A nap receptje

szép
Nagymacskaszemek. Fotó: aFP

Garield a gyerekeknek
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