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Egy hónap alatt egy métert nőtt 
a nyíregyházi fióka
Japán vagy más néven mandzsu darufió- 
ka kelt ki a Nyíregyházi Állatparkban 
május utolsó hetében. A mára termetes 
fiókát a szülőállatok folyamatosan takar-
ták, de most, hogy 5 hetes lett, s szinte 
elérte szülei nagyságát, már a nagykö-
zönség is megtekintheti.
A barna pihetollakat viselő fióka 30 nap-
nyi kelés után bújt ki a tojásból, melyet 
a monogám párkapcsolatban élő daru 
tenyészpár felváltva költött ki. Tollazata 
majd 1,5-2 év múlva lesz szüleihez ha-
sonló, de táplálkozása már megegyezik 
velük, azaz a kisebb gerinces és gerinc-
telen állatok mellett magvakat, rügyeket 
és leveleket is fogyaszt.
A japán daru (Grus japonensis)  a legna-
gyobb és egyik legimpozánsabb darufaj, 
testhossza a 160 centiméter, míg szárny-
fesztávolsága a 2 métert is eléri. Jelleg-
zetessége a homlokon látható élénkvö-
rös minta, amely valójában egy kopasz 
bőrfelület. Költöző madár, a nyarat és a 
tavaszt Szibériában, Északkelet-Kínában 
és Mongolóliában tölti, míg az őszi és 

téli időszakot Északkelet-Kínában, Ko-
reában és Japán északi részén. A japán 
daru az élőhelyén a béke és a szerencse 
jelképe, így évszázadokon át védelem 
alatt állt, ám napjainkban – az élőhelye-
ik megszűnése, mocsarak lecsapolása és 
a vadászat miatt – egyedszáma draszti-
kusan csökkent. A Természetvédelmi 
Világszövetség adatai alapján kevesebb 
mint 1800 egyed él a természetben, így 
állatkertek fogtak össze megmentésü-
kért. A Nyíregyházi Állatparkban élő 
tenyészpár igen sikeres, hiszen már több 
ízben neveltek fel fiókát.

Csak kiCsalogattuk – üzente Face- 
book-oldalán a nyíregyházi humorgyáros, 
stand upos Ráskó Eszter, tudatva barátaival, 
ismerőseivel, rajongóival, hogy július 8-án 
anya lett. A babának és a mamának jó egész-
séget kívánunk!

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

”ZOLEND,  
a jó megoldás!”

Elismerést és tudást adunk,  
hogy együtt teremtsünk értéket!

Gyártócégünk töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

Idén már 10 éve szállítunk  
megoldásokat partnereink  
számára.
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Ritka betegségben szenved  
egy ömbölyi kislány
A háromgyermekes családnak segítségre van szüksége.
Egy pillanat alatt megváltozott egy 
háromgyerekes ömbölyi család élete, 
miután a legidősebb kislányról, Zoéról 
kiderült, ritka, csontból kiinduló daga-
nata van a térdén. 
Nyíregyházáról a Debreceni Egyetem 
Klinikai Központjába küldték őket, ahol 
megerősítették a diagnózist: a kislánynak 
rosszindulatú daganata, osteosarcomája 
van. Ez nagyon ritka; évente 8-10 ember-
nél előforduló betegség. Zoénál ráadásul 
áttétet is diagnosztizáltak, két ponton a 
tüdejében.

Ez röviden az elmúlt három hét tör-
ténete, amely fenekestül felforgatta az 
ömbölyi Papp család életét. Jelenleg 
mind Budapesten vannak, Zoét a Bu-
dapesti Semmelweis Egyetem kliniká-
ján kezelik (várhatóan 9-10 hónapig 
lesz itt); július 13-án kezdték el kemo-
terápiás kezelését, mely 3 hónapig fog 
tartani. Ezután műtét vár rá, majd is-
mét kemoterápia, és újabb műtét. Tel-
jesen gyógyultnak akkor tekinthető 
majd a hatéves kislány, ha 5 év múlva 
is tünetmentes.

GONDOSKODAS ALAPÍTVÁNYI SZÁMLASZÁM 
1174405820070098 OTP BANK. A közlemény rovatba kérik, írja be: Papp Zoé
Aki külföldről szeretne valaki utálni:
IBAN: HU80-10100716-33827000-01005001, BIC/SWIFT: BUDAHUHB, Papp Zsuzsanna
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Három évvel ezelőtt döntött a kor-
mány arról, hogy enyhít a hazai bünte-
tés-végrehajtási intézetek zsúfoltságán, 
elébe menve végre az ebből fakadóan 
ezrével indult és rendre elveszített kár-
térítési pereknek. Mint arról a média 
is beszámolt, 2019-ig tartó férőhely-
bővítési programot hirdettek, mely 
részeként egy 1000 fős intézetet húz-
tak volna fel a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei Kunmadarason, míg Borsod-
ban Ózdon, Szabolcsban Kemecsén és 
Csengerben, Hajdú-Biharban Komá-
diban, Békésben Békésen, Hevesben 
Hevesen, Baranyában pedig Komló 
városában építettek volna 500 férőhe-
lyes börtönt. Erre, a munkaerő-tobor-
zására és kiképzésre, valamint eszköz-
beszerzésre 2016 és 2019 között 103 
milliárd forintot terveztek elkölteni. A 
tervezés megvolt, és sok-sok munka-
vállalóval már szerződést is kötöttek, 
ám az intézetek felépítésére kiírt köz-
beszerzési felértek egy hideg zuhany-
nyal: az árajánlatok az építőipari díjak 
növekedése miatt messze meghaladták 
a beruházásokra szánt forrást.
Tavaly már szállingóztak a hírek arról, 
hogy néhány település kimaradhat a 
börtönépítési programból. Tekintve, 
hogy a kormány a helyszínek kiválasz-
tása során előnyben részesítette az el-
maradottabb, gyenge gazdasággal bíró 
településeket, ahol nagyon jól jöttek 
volna a bv-intézetek biztosította állás-
helyek, ennek nem nagyon örülhettek 
helyben. Leszámítva persze azokat, 
akik nem szerettek volna a városukba 
börtönt.
Tavaly ősszel már a Büntetés-végre-
hajtás Országos Parancsnoksága sem 
cáfolta a Szabolcsihír.hu-nak azt, hogy 
Kemecse, Kunmadaras és Ózd kiesik a 

kalapból. Aztán egy 2016-os kormány-
rendelet módosítása már az örök opti-
mistákat is lecsendesítette, hiszen a há-
rom város nevét hivatalosan is törölték 
a beruházási helyszínek közül.
Kevéssé keltett figyelmet viszont az, 
hogy a kormány nemrég lépést tett a 
megfeneklett program folytatására. A 
május 27-i Magyar Közlönyben írtak 
szerint a férőhely-bővítési projektet 
2022-ig meghosszabbították, és továb-
bi mintegy 34 milliárd forintot rendel-
tek a megvalósításra. 
Egészen pontosan:
•  2020-ban 7,68 milliárd forint be-

épülő, 7,17 milliárd forint egyszeri 
és további legfeljebb 6,78 milliárd 
forint egyszeri;

•  2021-ben 2,96 milliárd forint be-
épülő és legfeljebb 4,56 milliárd 
forint egyszeri

•  2022-ben 4,56 milliárd forint be-
épülő 

forrás biztosításáról kell gondoskodnia 
a pénzügyminiszternek, a projektek 
megvalósítója pedig a Büntetés-vég-
rehajtás Országos Parancsnoksága he-
lyett a Beruházási Ügynökség lesz.
Az eredetileg tervezettnél tehát 
mintegy 30 százalékkal többe került 
majd a program, miközben 8 helyett  
5 bv-intézet épül meg. 2016-ban úgy 
volt, hogy a beruházások révén 4500 
új férőhely jön létre. A kunmadarasi, 
az ózdi és a csengeri projekt leállítása 
2000-el csökkenti ezt a számot.
Szerettük volna megtudni, hogy a vál-
tozások miként érintik a többi hely-
színt, vagyis elképzelhető-e, hogy az 
500 férőhelyesnek szánt csengeri, he-
vesi, békési, komádi és komlói börtö-
nök esetleg nagyobbak lesznek? Szin-
tén érdeklődtünk a projektek tervezett 
befejezéséről, miként arról is, hogy 
mikor jelenhetnek meg a megvalósítás 
érdekében kiírt ajánlattételi felhívások.
És persze a legfontosabb kérdést is fel-
tettük: elképzelhető-e, hogy a pénzcsa-
pok megnyílásával mégis épül bv-inté-
zet Ózdon, Kemecsén és Kunmadara-
son? A Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága azonban annyit rea-
gált, hogy „a vonatkozó kormányren-
deleteknek megfelelően” hajtják végre 
a programot.
Vagyis a három nevezett település le-
mondhat a beruházásról.

Ratalics lászló

Gyanús 
csend a 

csengeri 
börtön  
körül,  

de talán 
most!

Kemecse kimaradt  
a programból, amelyet most 

34 milliárddal húzna ki  
a bajból a kormány.



5SzabolcsiCafé HIRDETÉS

CSAT_julius_tajekoztato-SAJTO-192x269.indd   1 2019. 07. 05.   13:02



6 SzabolcsiCaféIDE SÜSS!

Csilikrém 
Boros Vali konyhájából

Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sü-

tés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!

Hozzávalók: kb. 60 dkg méregerős paprika, 2 közepes fej  

vöröshagyma, 3 közepes paradicsom, 3 cikk fokhagyma,  

1/2 dl olaj, 1 dl balzsamecet, 2 kávéskanál só, barnacukor 

ízlés szerint

Elkészítése: A hozzávalókat odateszem főni. Mikor már 

megpuhult a paprika, teszek hozzá 1 dl balzsamecetet és ízlés 

szerint néhány evőkanál barnacukrot. Alaposan összefőzöm 

a masszát, majd botmixerrel összetöröm, ezután egy nagy-

méretű teaszűrön átnyomom. Ekkor újra összerotyogtatom, 

de ekkor már folyamatosan keverni kell, mert odaéghet.  

A krémet kifőzött üvegbe rakom még forrón. Lezárom, és az 

üveget fejre állítom, majd mehet száraz dunsztba.
Jó étvágyat kíván: Boros Vali

http://borosvalikonyhaja.blogspot.com

Képzeld el magad 
csapatunkban,  
és valósítsd meg terveidet!
Fémipari szakemberként nálunk a helyed, ha,

• ipari gépész
• épületszerkezet-lakatos
• festő
• karosszéria-fényező
• technológiai csőszerelő
• hegesztő (111;125;141;134;135;136) vagy, 

akkor jelentkezz hozzánk!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 
debrecenben. itthon. 

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu 
www.zolend.hu

A mi sikereink  
veled kezdődnek!
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LIVE

ÉS AA BEMUTATAJA:
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Megnéztük  a napokban, hogy halad az építkezés az örökösföldi 
református templomban, amely mellett hatalmas daru állt; a 
nehezebb elemeket emelték be éppen. A gyülekezeti templom-
ban, melynek építése az év elején kezdődött, lesznek irodák, 
gyülekezeti terem, öltözők, vizesblokkok, mosdók (mozgáskor-
látozottaknak is), pelenkázó. Közelében, a templommal pár-
huzamosan épül a parókia is. A templomot és a parókiát – az 
eredeti elképzelés szerint – 2020 januárjában adják át; azonban 
akkor még nem lesz benne berendezés.
A kivitelező a nyíregyházi Épadker Kft., a beruházás költségeit, 
400 millió forintot a református egyházközség finanszírozza.

Rohamtempóban 
épül Nyíregyháza 

új temploma
Különleges helyszínen  

– harmadikként.
Fo
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A Szalag és a Törzs utca kereszteződésé-
ben épülő református templom terveit 
Kulcsár Attila Ybl-díjas építész készítette. 
Érdekesség, hogy ugyancsak ő tervezte a 
már álló két örökösföldi templomot (a ró-
mai és a görög katolikust), így azon ritka 
(hacsak nem egyedülálló) esetek egyike a 
nyíregyházi, amikor ugyanazon tervező 

három alkotása egymástól karnyújtás-
nyira látható. Templomok esetében ez 
bizonyára igen ritka, ám azt még hozzá-
tehetjük, hogy Nyíregyháza belvárosá-
ban három olyan lakóház is van egymás 
szomszédságában, melyek tervezője szin-
tén Kulcsár Attila: a „sárga” és a „fehér 
dombház”, illetve a szemközti „piros ház”.

(el)Végre hírportál!

www.szabolcsihir.hu

HELYBEN JÁRÓ | SZERINTEM | KÖZÉLET | KAKTUSZ 

ÉLETMÓD | IDE SÜSS | UCCU NEKI | BŰN | SPORT 
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Mivel nem következett be, máig nem 
érezzük a súlyát annak, amitől keve-
sebb, mint 48 óra választotta el Ma-
gyarországot 1986. április 29-én: a 
csernobili atomerőmű-baleset miatt 
a négyes blokkban az olvadt urán – a 
betont átégetve – a reaktor alatti, teli 
vizesmedencék felé folyt. Ha eléri, 
gőzzé alakítja, a hirosimai kétszáz-
szorosát meghaladó, 3-4 megatonnás 
hőrobbanást idézve elő, 30 kilomé-
teres körzetben azonnal elpusztítva 
mindent, beleértve az atomerőmű 
három épen maradt blokkját. Ez így 
már valóságos végítélettel ért volna 
fel, hiszen a felhalmozott radioaktív 
anyagoktól beinduló újabb lökés-
hullám letarolta volna a közeli Kije-
vet, legalább 100 év lakhatatlanságra 
ítélve Ukrajnát és Belarussziát (Fe-
héroroszországot), véglegesen sugár-
szennyezetté téve Magyarország víz- 
és élelmiszerkészletét, drasztikusan 
megemelve a rákos megbetegedések, 
születési rendellenésségek számát. 

Hogy nem így történt, az három cser-
nobili gépésznek is köszönhető, akik 
vállalták az égő reaktor alatti vizes-
medencék leeresztését. Ananenko, 
Baranov és Bezpalov nevét csak 
mostanában kezdi megismerni a vi-
lág, pedig százmilliók köszönhetik 
nekik az életüket. De hősiességükön 
is messze túlmutat az őket irányító két 
férfi szerepe, akik nagyon eltérő alap-
helyzetből indulva váltak a csernobili 
mentés kulcsfiguráivá. Ha Scserbina 
és Legaszov nincsenek, talán akad-
nak helyettük mások, aki meghozzák 
a legfontosabb döntéseket azokban a 
kritikus órákban. Vagy nem. De utób-
bi esetben mi, magyarok is elpusztu-
lunk, földönfutókká (migránsokká) 
válunk még az új évezred előtt.
Néző, szembesülj!
Borisz Scserbina energiaipari mi-
nisztert a Szovjetunió akkori vezető-
je, Gorbacsov küldte a helyszínre 12 
órával a baleset után Valerij Legaszov 
akadémikussal, az atomenergiával 
foglalkozó Kurcsatov Intézet vezető-
helyettesével. 
A filmbeli Scserbina a totális állam 
funkcionáriusaként, a megfellebbez-
hetetlenség, a tagadás, a kényelmes 
hazugságok reflexeivel érkezik a 
pusztulás küszöbén álló Pripjatyba. 

Legszívesebben már az odaúton ki-
dobatná a helikopterből Legaszovot, 
a tények igazságra hangolt, de annál 
magányosabb emberét, akiben még 
elég nyers a józan ész ösztöne ah-
hoz, hogy az asztalra csapjon – akár 
a Kremlben is. 
Hogyan képes megváltoztatni e kétfé-
le sugárzású emberi minőség egymás 
szellemi sejtszerkezetén át a történé-
sek szövetét: ezt vizsgálja a Csernobil, 
nem mást.
Szögezzük is le, aki látványos emóci-
ókat, a katasztrófafilmek sodrását, az 
otthonaikat elhagyni kényszerülő, az 
igazságból kirekesztett kisemberek 
személyes sztoriját várja, az csalód-
hat az HBO ötrészes miniszériájá-
ban. A Csernobil nem az érzelmek, 
hanem az értelem drámája, amelyben 
a közönség által agyondicsért, doku-
mentarista igénnyel kimunkált dísz-
letek, a vöröscsillagos tűzoltósisaktól 
a lakótelepi idill kelet-európaiságán 
keresztül a szocialista konfekciódi-
vatig, mind csak a nézői átlényegülés 
eszközei. Minden az, ami, gegeskedés, 
az abszurd szándéka nélkül: the true 
life. Fontos, hogy lássuk a radioaktív 
füstöt okádó, felnyílt reaktorzónát, 
az erőmű betonkolosszusát, de nem 
a borzongás, hanem a szembesülés 
miatt. A látvány és hang nem sokkol-
ni, hanem nyugtalanítani akar, pánik 
helyett kétségbe ejteni.
A Csernobil küldetése kettős. Fő 
áramvonalában elmesélné és megér-
tetné, hogy miként és miért követke-
zett be az atomkatasztrófa. E vállalko-
zás önmagában is elismerésre méltó, 
hiszen egy ilyen horderejű, megtör-
tént esemény kordokumentumszerű 
játékfilmes feldolgozása számos buk-
tatót rejt és támadási felületet kínál. 
A kitörő fogadtatás ugyanakkor azt 
jelzi, a történetet sikerült felhozni az 
emlékezet betonsírjából, és olyan erő-
vel sugárzik, mint azelőtt soha. Pedig 
Craig Mazin forgatókönyvíró és Johan 
Renck rendező a mű csúcspontjának 
tekinthető ötödik részben, vagyis a 
balesetet egy évvel követő bírósá-
gi tárgyalás során jelentősen eltért a 
tényektől. Hiszen azon Scserbina és 
Legaszov sem vett részt, nem tanús-
kodott, a bevallottan kitalált szerep-
lőről, Komjukról nem is szólva. 
A magyarázat a sorozat másik, a tör-

Kinek fontos 
az igazság, 
ha hazudni 

is lehet?
Érzelmes katasztrófasztori 

helyett az értelem drámája.
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ténetmesélésen túlnövő motivációjában 
van. A Csernobil üzenet a palackban: 
egy nukleáris hajótörés naplója olyan ta-
nulságokkal – az „igazsággal” –, amelyet 
muszáj a főhősök szájával kimondani. 
Egyszerűen nem veszhet el az értelme-
zések dúsításában. Az ötödik rész azért 
kanyarodik el a valóságól, hogy megma-
radhasson az igazságnál. 
Az együttműködés igazsága
„Az erőnk azon alapszik, hogy erősnek 
látszunk” – teremti le Gorbacsov a mi-
nisztertanács tagjait, miután kiderül, 
hogy nem tudják eltitkolni a világ elől 
Csernobilt. Előtte Scserbina éppen ebből 
a megfontolásból nem kezdi meg Prip- 
jatyban a város evakulását. Majd döb-
benten értesül, hogy a svédek bemérték 
a radioaktív szennyezés helyét, egy ame-
rikai műhold lefotózta a felnyílt zónát, 
Frankfurtban pedig már nem engedik az 
utcára a gyerekeket. Az áprilisi napsü-
tésben gyanútlanul hazafelé bandukoló 
iskolások láttán Scserbina ráeszmél: 
bármilyen magasra emelte az évtizedes 
párthűség, a hazugságok ára ezúttal túl 
nagy. Ez a pillanat vezet a totális állam 
miniszterének pálfordulásához: formáli-
san továbbra is együttműködik a pártha-
talommal, de az értelme már a Legaszov-
val való kooperáció felé fordul.
Azért az ember a legerősebb a Földön, 
mert képes együttműködni. Csak így 
tudta elejteni a mamutot, törzsszövet-
séggé, állammá szerveződni, hódítani és 
túlélni, majd olyan, országokon túlnövő 
együttműködéseket kialakítani, amelyek 
soha nem látott létbiztonságot hoztak el 
napjainkra. Azért repkedhetünk a kon-
tinensek között, mert a legkülönbözőbb 
politikai, szakmai, pénzügyi együttmű-
kődések ezt lehetővé teszik. Amikor 
egy Facebook-live-ban kimondott szó, 
egy PayPalen küldött dollár, vagy egy 
nukleáris robbanófejjel ellátott rakéta 
felfoghatatlan utat tesz meg az emberi 
reakció törtrésze alatt, az együttműkö-
dés szükségszerű és elkerülhetetlen. A 
legsikeresebbek azok a hatalmak (kor-
mányok, vállalatok, szervezetek), akik 
az együttműködést a legváltozatosabb 
formákban képesek megvalósítani. Ha 
Gorbacsov azt mondhatta volna azon a 
minisztertanácsi ülésen, hogy az erejük 
az együttműködéseken alapszik, akkor 
Csernobil be sem következik, hiszen az 
amerikaiak már jóval hamarabb rájöttek 
az RBMK-reaktorokat fenyegető, végze-

tes típushibára. S ha együttműködnek, 
talán robotokkal is eltakaríthatták volna 
a radioaktív törmeléket, az odavezényelt 
katonák százezrei helyett. Aki nem ké-
pes túllátni az önmagába vetett hitén, 
és együttműködni, annak a napjai meg 
vannak számlálva.
A tények igazsága
– Tudósnak lenni annyi, mint naivnak 
lenni. Annyira az igazság keresésére 
koncentrálunk, hogy elfelejtjük felmér-
ni, mennyire kevesen szeretnék, hogy 
rátaláljunk. Az igazságot nem érdekli, 
hogy mit akarunk, nem érdekli sem a 
kormányunk, sem az ideológiánk, sem a 
vallásunk. Igazából ez Csernobil ajándé-
ka. Ahol valaha féltem az igazság árától, 
most csak azt kérdezem: mi az ára a ha-
zugságoknak? – szegezi nekünk a legvé-
gén Legaszov.
Nem tud atomreaktor olyan grafitszürke 
füsttel égni, ami nyomasztóbb lenne a 
tények tagadása mögötti sötétnél. A fa-
sizmus és a kommunizmus 20. századi 
összeomlása jól mutatja, mi vár azokra 
az ideológiákra, amelyek figyelmen kívül 
hagyják vagy megmásítani igyekeznek a 
tényeket. Miként a világ tanultabbik felén 
a vallásgyakorlók számának csökkenése is 
nyugodtan levezethető az egyházak és a 
tények erősen ellentmondásos viszonyá-
ból (bár attól, hogy valami nem ténysze-
rű, még érezhetjük igaznak). Ma, amikor 
kormányfők a valóság magukhoz hajlítá-
sáról beszélnek, ténylegesen arra utalnak, 
hogy a technológia fejlődésével lehetőség 
nyílik annyiféle hazugság személyre sza-
bott terjesztésére, miáltal az igazságot 
már akkor sem ismerjük fel, ha az orrunk 
előtt lebeg. Mindezzel a biztonságot jelen-
tő együttműködést is veszélybe sodorjuk. 
Hiszen egy szövetség megkívánja bizo-
nyos tények közös tiszteletét.
Az egyensúly igazsága
Az atomreaktorban a reaktivitást növe-
lő és csökkentő tényezők egyensúlyban 
tartása befolyásolja a teljesítményt. „Ez 
a tánc egész városokat lát el energiával 
füst vagy láng nélkül, és ez gyönyörű is, 
amikor működik” – hangsúlyozza Lega- 
szov a tárgyaláson. A Csernobil tehát 
nem egy atomenergia-ellenes propagan-
dafilm, intellektuális köntösbe bújtatva. 
Az egyensúly megtalálása és fenntartása: 
talán nincs ennél fontosabb egy emberi 
életben.  De a politikában, az uralkodás 
művészetében sem. Füllenthetünk és 
elhallgathatunk, eltekinthetünk olykor 

bizonyos tények mellett, öncélúan vagy 
nagyvonalúságból, ahogy mindennapi 
együttműködéseink során is okozhat 
megoldandó problémát valamilyen sze-
mélyes, hatalmi érdek. De ha a szélső-
ségek útjára lépünk, attól a pillanattól 
kezdve már nem csak rajtunk múlik, 
hogy mikor indul el az a láthatatlan, 
végzetes változás, amelyre már nincs 
hatásunk.
Hogy mi vezetett Csernobilhoz? Hát, a 
hazugságaink, amelyek bármikor újabb 
katasztrófát idézhetnek elő, legyen a 
veszély forrása egy atomhatalom, az 
adatainkban úszó kibertér, vagy akár a 
nagyvállalatok által túlhevített légkör. 
Csak nincs rá garancia, hogy ezúttal is 
lesz majd, aki megment minket.
A Csernobil hitelessége annak is kö-
szönhető, hogy az alkotók a három 
központi figurát, Legaszovot (Jared 
Harris), Scserbinát (Stellan Skars-
gård) és Komjukot (Emily Watson) 
nem engedték a szokásos klisék felé ka- 
nyarodni. Vagyis a tudósok nem 
szeretnek egymásba, a két férfi nem alkot 
imádni való szuperpárost, nincsenek a 
történet súlyát oldó poénok, kiszólások. 
Legfeljebb a tulai bányászok felbukkaná-
sa szolgál valamennyi szarkazmussal, 
akik elvégzik a munkát, csak köszönik, 
ne akarják őket szovjet hitre téríteni, egy 
doboz cigi elég lesz. 
Harris megtalálta Legaszov szürke, him-
lőhelyes arcú, vastag szemüveg mögé 
bújó, magányos énjének lényegét, és nem 
akarja álságos gesztusokkal rokonszen-
vesébbé tenni. Legaszov karizmája a tisz-
tánlátó értelemből feltörő naiv szenve-
dély, amely cselekvésre készteti azokban 
a nehéz helyzetekben is, amikor sokkal 
kényelmesebb lenne hallgatni (hazudni). 
A hatalmat számon kérni bátorság, de ez 
a bátorság az igazi értelmiségi alapvető 
jegye – üzeni Legaszov-Harris.
Skarsgård Scserbinájának útja kanyargó-
sabb, a rezsim embere az erőszak nyelvé-
vel és hitével érkezik: a valóság az, amit a 
pártközpontban mondanak. Majd lassan 
kiderül, ő is csak a saját élethazugsága 
foglya, annak véges köreivel. Skarsgård 
hallgatásai sokatmondóbbak a beszéd-
nél. Ahogy a tekintetében mélyül a saját 
jelentételenségéről tudó, de azt folyama-
tos intézkedéssel, cselekvéssel enyhítő 
karakter félelme attól, amit tett. Vagy 
amit nem tett.

Ratalics lászló
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Balogh Boglárka, a nyíregyházi 
származású, utazó újságíró évek 
óta szebbnél szebb helyszínekre ka-
lauzolja olvasóit. A National Geog- 
raphic Magyarországgal járja a 
világot. A nyári napfordulón még a 
Stonehenge-nél várta a napfelkelt-
ét az év legrövidebb éjszakáján, ám, 
mire ezek a sorok megjelennek, már 
Borneón találjuk, ahol orángutánok-
kal és elefántokkal ismerkedik.

Sűrű felhők
Sűrű felhők gomolyogtak a Salisbu-
ry-síkság felett, ahogy rákanyarod-
tunk a világörökség részét képező 
Stonhenge felé vezető útra. Az év leg-
hosszabb napjának, június 21-ének az 
előestéjén 7 órakor már tömött sorok-
ban álltak az autók, hogy bejussanak 
bolygónk egyik legmisztikusabb he-
lyére. Mindannyian a nyári napfor-
duló megünneplésére érkeztünk.
Marhatrágyát kerülgettünk a dim-
bes-dombos réten, ahogy a parkoló-
ból a kövek felé gyalogoltunk, s bár 
sűrűn szitált az eső, a babérkoszorút 
és csuhát viselő új druidák mezítláb 
taposták a füvet. Normális esetben 
Stonehenge le van kerítve, és a kö-
vekhez nyúlni szigorúan tilos, a nyári 
napforduló idején azonban kivételt 
tesznek. Ilyenkor be lehet sétálni a 
kör közepére, nekidőlhetünk a szik-
láknak, megérinthetjük a rajtuk növő 
mohákat, és a tövében is alhatunk. 
Már-már elfogadtam, hogy a termé-
szet most nem nekem kedvez, amikor 
a kifeszített esernyők alatt rázendített 
a skót duda, majd feldübörögtek a do-

bok, és meztelen talpak dobbantak a 
talajon. A vörös ruhás papnők énekel-
ni kezdtek, és mintha a gomolyfelhők 
csak erre vártak volna, hirtelen felosz-
lottak, és a Nap sárga ragyogással fes-
tette meg a köveket, majd szivárványt 
húzott a több ezer éves kövek mögé.
Függő kövek
Stonehenge, vagy ahogy a legtöbben 
becézik, a függő kövek, évezredek óta 
különös vonzerővel bírnak, hiszen fel-
állításuk pontos ideje, illetve rendel-
tetésük máig vitatott. A körkörösen 
elrendezett kőtömbök és földsáncok 
kiépítése a radiokarbonos vizsgála-
tok szerint i.e. 2400 és 2200 között 
kezdődött; igaz, árkok már 6 ezer éve 
is voltak a területén. Számos elmélet 
született a rendeltetéséről: sokáig a 
pogányok és kelta druida papok egyik 
fő szent helyének tartották, de régóta 
feltételezik, hogy Stonehenge tengelye 
egybeesik a nyári napforduló napjá-
nak napfelkeltéjével, és az is világos, 
hogy a Hold, valamint a Nap mozgá-
sának megfigyelésére használták.
A druidizmusról is nagyon szűkösek 
a források. Annyi bizonyos, hogy a 
druidák a kelta vallás papi rendjét al-
kották, egyszerre voltak papok, dön-
tőbírók, gyógyítók és tudósok. Több 
istenben hittek, ugyanakkor istenként 
tisztelték a természeti elemeket is. 
Szertartásokkal ünnepelték a napéje-
gyenlőséget, illetve az év leghosszabb 
és legrövidebb napját, így nem csoda, 
hogy mai, modern képviselőik igaz, 
sörszagúan, de lelkesen igyekszenek 
fenntartani az ősi hagyományt.

Balogh BogláRka

Nyári  
napforduló  

a Stonehenge  
tövében

Amikor a fotós-újságírónak 
malaca van.
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Nettó 6,8 milliárd forintért a helyi 
Aktuál Bau Kft. lesz a kivitelezője a 
2021-ben átadandó Nyíregyházi Atlé-
tikai Centrumnak.

A nyílt közbeszerzési eljárás során 
a fővárosi Swietelsky Kft. tett még 
ajánlatot; a nyertes céggel a beruházó 
önkormányzat június 27-én írta alá a 
vállalkozási szerződést. Hatszáz nap-
juk van a kivitelezésre.
A beruházás az állami forrásból fi-
nanszírozott Modern Városok Prog-
ram részeként valósul meg. 2015-
ben a sportcentrum tervezési-építési 
költségeit eléggé alulbecsülték; az 
építőipari árak növekedése miatt 2018 
elején bruttó 3,8 milliárd forinttal kel-
lett növelni a büdzsét.

Atlétikapálya,  
fedett csarnok, szálló
Miként a július 11-i Közbeszerzési 
Értesítőben is megjelent, a beruházás 
során a Nemzetközi Atlétikai Szö-
vetség első osztályú minősítésének 
megfelelő 400 méteres, 8 sávos re-
kortánpálya épül topatlétikai, vagyis 
magasugró, hármasugró, távolugró, 
dobóversenyek lebonyolítására. Az 
atlétikai pálya körül az edzés lehetősé-
gét biztosító világítás készül. A pálya 
nyugati oldalán 570 fős fedett nézőte-
ret alakítanak ki, míg a keleti területet 

alkalmassá teszik mobil lelátók felál-
lítására. A projekt révén 60 x 100 mé-
teres élőfüves dobópályát alakítanak 
ki esti edzéslehetőséggel, a szabadidős 
sportolást pedig egy 1,80 méter széles, 
kétsávos, 505 méteres futókör segíti.
A sportcentrumhoz fedett, szintén 
a legmagasabb nemzetközi kívánal-
maknak megfelelő atlétikacsarnok 
társul hat- és nyolcsávos, 200, illetve 
60 méteres futópályákkal, magasug-
rást, távolugrást és rúdugrást biztosító 
kialakítással.
A fedett csarnok 600 fős lelátóval és 
megfelelő média-infrastruktúrával bír 
majd. Ezen túlmenően a létesítmény 
a súlyemelés-, vívás-, tollaslabda-, 
cselgáncs-szakosztályok edzőtermeit 
is biztosítja, a súlylökőket is beleérve. 
Összesen 200 főt tudnak majd kiszol-
gálni öltözőkkel, szertárakkal, irodák-
kal, orvosi és rehabilitációs, VIP-terü-
letekkel, tévés közvetítőhelyiségekkel. 
Negyvennyolc fős sportszálló is épül.
A fedett atlétikai csarnok és a sport-
centrum épületegyüttesének nettó 
alapterülete 12 ezer négyzetméter 
lesz, 17,8 méteres építménymagas-
sággal. Majdnem 22 ezer négyzetmé-
ter zöldfelület mellett 64 parkolót és 
6700 négyzetméter térkővel burkolt, 
közlekedésre alkalmas területet ala-
kítanak ki.

Ral 

Az egyik 
legnagyobb 
nyíregyházi 

beruházás 
kezdődik el

Az új sportcentrummal  
nemzetközi versenyek  

megszerzését  
célozhatja a város.

Hirdetési leHetőségekért, megjelenésért, egyedi ajánlatokért
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Nyíregyházi 21-es:  
Akinek Putyin  
a beosztottja volt
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és 
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi 
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan 
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kér-
dezünk. Huszonegyet. Ezúttal Miló Andrástól, kinek 
nagyapja pankrátor volt, ő maga tűznyelő is, a lányát 
pedig be sem kell mutatni.

Miló András szinte az egész életét a küzdő-
sportok világában töltötte el mint versenyző, 
később edzőként. A Magyar Kungfu Szak-
szövetség alapító tagja, sok éven át szak-
mai alelnöke volt; jelenleg a médiabizott-
ságot vezeti. A Harcművészeti Egyesületek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szövetsé-
gének alapítója és elnöke volt a szövetség 
megszűnéséig, több évtizeden keresztül. A 
1990 előtt – az edzői munka mellett–  búvár- 
oktatóként tevékenykedett. Harckocsizók, 
műszaki felderítő és felderítő deszant sor-
kötelesek képzését vezette. A Nyíregyházi 
Főiskolán a testnevelő tanárok egyetemi 
képzésében vett részt éveken keresztül, 
a küzdősportok tantárgyat oktatta. A Test-
nevelési Főiskolán a kungfu sportág edzői 
képzésében is részt vett. Jelenleg a Tai Qi 
Boxing Harcművészeti Egyesületet vezető-
je, – ami minden túlzás nélkül – az ország 
egyik legeredményesebb nevelőegyesüle-
te. Tanítványai közül többen világ-, Euró-
pa- és magyar bajnokok. Szakmai könyvei 
jelentek meg. Nem mellesleg Miló Viktória, 
tizenegyszeres All Style karate- és kétsze-
res kungfu-világbajnok, amatőr ökölvívó 
Európa-bajnoki III. helyezett és négyszeres 
magyar bajnok, profi WIBF-GBU légsúlyú 
világbajnok édesapja.

1.  Ha azt kérdezem, tízből hányan 
 ismernek meg Nyíregyházán,  

akkor mit tippelsz?
Az egész város ismer, meg az ország.

2.  Mindenki tudja, hogy te vagy  
 Miló Viktória édesapja.  

Eleinte ő volt a Miló mester lánya, most én 
vagyok Miló Viki apukája, és ez így van jól. 
Nálunk a küzdősport családi hagyomány: 
nagyapám pankrátor volt Budapesten; bo-
hém ember, aki szeretett lóversenyre járni. 

Aztán Nyíregyházára jöttek. Egyik nagy-
mamám itt lakott, ahol most mi, a másik 
a szomszédban. A nénikém nem mesz-
sze innen, a Hunyadi utca irányában, mi a 
szüleimmel a pedig a kis Tescónál. Aztán 
idővel eladtuk ezeket a telkeket, de egyet 
meghagytunk, ezt, hogy idővel, ha lehet, 
építkezünk. Gyönyörű ez a hely, a tópart.

3.  Akkor te a Bujtoson  
 vagy igazán otthon.

Tősgyökeres bujtosi vagyok. El-elmentem 
a munkám miatt, de mindig visszajövök. 
Itt vagyok otthon. Itt hajdan uszoda volt a 
vízbe építve. Itt versenyzett az apám, meg 
Balczó Andás öttusázó, olimpiai bajnok, 
Kelemen Maxi, a volt bútorbolt vezetője. 
Az Izsákok: Imre bácsi, aki az idősebbik, és 
öccse, Izsák Tóni, aki később a Hajós Alfréd 
Uszoda úszómestere lett.

4.  Mit jelent neked Nyíregyháza?
 A szülőhazámat, a szűkebb hazámat; 

a legjobban itt érzem magam, barátok, is-
merősök között. Nem tudnék úgy élni, hogy 
kimegyek az utcára, és nem ismernek. Más 
az ember bizalma is, ha ismerős környezet-
ben mozog.

5.  Mi az, ami jó Nyíregyházában?
 Kisváros, ugyanakkor nagyváros, de 

élhető, szép. Amikor sportolók érkeznek 
versenyekre, el vannak ájulva. Nekünk 
szerencsénk volt, nyíregyháziaknak, mert 
mindegyik polgármester törődött a város-
sal. Jobb az orvosi ellátás: ha bemész a 
sürgősségire, megnéznek. Könnyen lehet 
ügyet intézni is.

6.  Mi az, ami nem tetszik?
 Tényleg csodálatos, ahogyan rend-

be tették a Bujtosi Városligetet. Az ötlet is 
nagyon jó, a hátsó részek tökéletesek az 
Örökösföld felől. De úgy látom, az első tó-
nál már összecsapták a munkát. Az építési 

törmeléket otthagyták, bevetették fűvel, és 
persze most nő közte a parlagfű is. Szo-
morú látni, hogy szétszáradtak a deszkák 
az új padokon, és repedések tátonganak 
rajtuk. Ezzel együtt az átlagnál jobb ez a 
város. Tiszta, rendezett. Hallom a hírekben, 
hogy sok helyütt gond van a szemétszállí-
tással; itt a szemetesekre se nagyon lehet 
panasz. Egyedül annyi kritikát tudnék meg-
fogalmazni, hogy tavasszal jobban lehetne 
szervezni a zöldhulladék elszállítását, mert 
sokszor nincs hová tenni.

7.  Említetted, hogy nagyapád,  
 édesapád is sportoló volt.  

Mit jelent a családotokban a sport?
Mindent. Feleségem, aki szintén fogtechni-
kus, nemzetközi úszó- és kungfuversenybí-
ró. Én szintén, de az úszás és kungfu mel-
lett ökölvívás-, könnyűbúvár-versenyeken 
is bíráskodom. Kungfu-, búvár-, önvédelmi 
edzéseket tartok, a nejemmel úszóverse-
nyekre járunk versenybíráskodni.

8.  Mennyire sportosak  
 a mai gyerekek?

Nagyon el vagyok keseredve, hogy a gyere-
keket elvitte a nyomkodótelefon, a számí-
tógép. Nem mennek sportolni a gyerekek, 
lényegesen kevesebb sportol, mint ameny-
nyinek kellene. Pedig még a pénz sem le-
hetne akadály, mert támogatást minden kis 
sportegyesület kap. Téged és a korosztályo-
dat még úgy kellett fülednél fogva behúzni 
a szabadból, őket már a kifelé kell húzni a 
lakásból.

9.  Mit tehet ilyenkor egy edző?
 Próbáljuk reklámozni mindenütt a 

sportot. Ha a gyerek jár edzésre, akkor a 
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papa és a mama beállhat edzeni ingyen. 
Szerencsére sok ilyen család van. A szülők 
indulnak a senior versenyeken, és bizony 
előfordul, hogy a gyerek már nem is jár 
edzésre, de az anyja igen, és világbajnoksá-
got nyer a formagyakorlatával. Perugiában, 
egy versenyen a mi családunkat is három 
generáció képviselte. Az unokám, a vejem 
és én. Mindhárman dobogósok lettünk.

10.  Hol helyezkedik el a világban  
 a magyar küzdősport?

Az összes magyar küzdősport az élvonalban 
van. Nemcsak a kungfusok, hanem a thai-
box, a kick-box, a karate is.

11.  Ez minek köszönhető?
 Genetika. A küzdősporthoz a ke-

vert izomzat a jó. Nálunk például azért nincs 
dopping. Egy 6-8 perces küzdelemhez nem 
kell szteroid. A túl nagy izomzat pedig las-
sítja az embert. Két dolog szükséges a 
sikerhez a küzdősportokban: genetika és 
jó edzők. Egy érdekes dolgot elmondok: 
Temessi Judit genetikus professzorral egy 
pályán mértünk egyszer. Ismerte az apámat, 
Miló Jánost, megörült, amikor megtudta, a 
fia vagyok. Elmondta, hogy kutatásai alap-
ján a magyarokban van egyedül közös gén 
a japánokkal. Ő úgy véli, az Uraltól még ke-
letebbre lehetett az őshaza, ezt bizonyítja a 
genetika – egyébként már olvastam erről 
más tollából is. Csavargós népség voltunk, 
és a genetika ezt le tudja képezni. Kevered-
tünk nagyon. Tatárokkal, törökökkel…

12.  Ha utazás, akkor merre 
 veszed az irányt?

Legfőképp a tenger felé. A másik szerelmem 
a búvárkodás. Húsz évig hordtam csoporto-
kat búvármerülésre Spanyolországba. Mos-
tanában már nem, viszont él egy kis tanítvá-
nyom Egyiptomban, őt néha meglátogatjuk. 
Mindegy, melyik tenger, az a lényeg, hogy 
tenger legyen, és búvárkodhassak.

13.  A búvárokat sokszor nézzük  
 irigykedve, hiszen egy  

csodálatos, víz alatti világot közvetlen 
közelről szemlélhetnek. A Hableány sé-
tahajó közelmúltban történt, budapesti 
tragédiája azonban rádöbbentett  
mindenkit, hogy ez egy nagyon  
kemény, emberpróbáló munka.
Szerencsére ritkák az ilyen tragédiák, vi-
szont ne felejtsük el, hogy a mi megyénk-
ben a Tisza sajnos minden évben szedi az 
áldozatát.

14.  Autó, motor vagy bicikli?
 Van kocsim, de személyes sértés-

nek veszem, ha bele kell ülnöm. Nagyon 
ritkán használom. 14 éves, és annyi kilo-

méter van benne, mint egy kétévesben. Mo-
torozom. És edzem magam a biciklizéshez, 
mert a Bujtoson most már körbe is lehet 
menni, úgyhogy tekerek a tó körül. Van egy 
csodabiciklim. Egy tanítványom apja lo-
mos volt, tőle kaptam évekkel ezelőtt. Az 
volt ráírva, hogy nosztalgiabicikli uraknak. 
Akinek szép biciklije van, az megnézi az 
én csodajárgányomat. Egy barátom, mikor 
eljött, és meglátta, azt mondta, hogy ennek 
a biciklinek csak az ülése 100 ezer forintot 
ér, merthogy a világ leghíresebb bőrülése 
van rajta. Nem is gondoltam volna. Sokáig 
pihent, de most elővettem. Az igazi szerel-
mem viszont a kismotor. A városban a leg-
jobb közlekedési eszköz.

15.  Rántott hús,  
 vagy spenót tükörtojással?

Imádom mindkettőt, ahogy a lassú étke-
zésre ezer éve kitalált ételeket, a kinti fő-
zőcskézést. Most sikerült fogynom, ezt úgy 
értem el, hogy reggelire magvakat, müzlit 
eszem, illetve petrezselyemlevelet citrom-
lével iszom. Ezek fogyasztanak, úgy mű-
ködnek, mint amikor a kocsi alapjáratán 
emelsz.

16.  Kertetekben Buddha-szobrok 
 állnak. Hogy állsz a vallásokkal?

Párttitkár gyereke voltam, nem lehetett 
megkeresztelni. A két nagymama azonban 
titokban megkeresztelt, egyik a görög kato-
likus templomban, másik a reformátusban. 
Mikor nősültem, templomban esküdtük, 
azt mondták, katolikusnak kellene lennem. 
Moszkvában egy kisfiú meg azt, hogy ha 
megnyeri a világkupát, akkor a meccset 
nekem kell vezetnem. Ahmedovnak hív-
ták. Megnyerte a világkupát, én vezettem a 
meccset, majd a banketton testvérévé fo-
gadott. Nekem adta a relikviáit, és ezzel én 
jog szerint, törvényesen iszlám vagyok. De 
hozzám a távolkeleti vallásfilozófia áll közel, 
szívemben buddhista és taoista vagyok.

17.  Vajon emlékeznek-e még  
 a nyíregyháziak arra a Miló 

Andrásra, aki a cirkuszban is fellépett?
Bizony, cirkuszos is voltam sokáig. A Fővá-
rosi Nagycirkuszban jógi és tűznyelő mes-
ter. Megnyertem ugyanis a Ki mit tud?-ot, 
és jártunk fellépni mindenfelé. 

18.  A keleti sportokban gyógyá- 
 szatot is kell tanulni.

Mesteri kurzuson voltam. Arcdiagnosztikát 
is tanultunk. Mint edzőnek kell látni, is-
merni a versenyzője arcának minden jelét, 
rezdülését. Moszkvában végeztem egy ilyen 
tanfolyamot. A nagy titkosszolgálatok is al-
kalmazzák az arcdiagnosztikát. Moszkvába 

pedig úgy kerültem, hogy megszólítottak 
itt, a piacon, hogy Ukrajnában rendeznek 
egy kick-boksz versenyt, és nincs bírójuk. 
Peresztrojka környékéről beszélek még. Azt 
feleltem, miért ne. Lezajlott a verseny Kijev-
ben, majd odajött egy Borzov nevű ember, ő 
volt az ukrán sportminiszter, megkérdezte, 
nem tartanék egy kick-boksz bírói tanfo-
lyamot. Megtartottam, és innen már csak 
egy lépés volt Moszkva. Öt éven keresztül 
minden karácsonykor világkupát, világbaj-
nokságot rendeztek a Luzsnyiki stadionban, 
amin mint vezetőbíró vettem részt. Itt lett 
egyszer beosztottam a jelenlegi orosz elnök, 
Putyin. Én voltam ugyanis a világkupa bírói 
bizottság elnöke, ő meg a  „csak” a dzsúdó- 
pást főbírája volt, még fiatal korában.

19.  Bejártad a világot; gondolom, 
 több nyelven beszélsz.

Gagyarászom. Volt, hogy oroszul konferál-
tam versenyen. Már az iskolában is sportol-
tam, jártunk külföldre, versenyre. Bármerre 
mentünk, tanultam a nyelveket, mert jó volt, 
hogy meg tudom értetni magam a helyiek-
kel. Angolt nem tanultam iskolában, de a 
szlenget jobban beszéltem, mint a felesé-
gem, akinek szakérettségije volt. Érdekes 
agyam van. Ha valamit hallok, megjegyzem. 
Ami nem érdekel, elfelejtem. De ha példá-
ul egy gyógyszer használati utasítását el-
olvasom, megjegyzem, és 20 év múlva is 
elmondom, mire alkalmazzák a tablettát, 
melyek a mellékhatásai.

20.  Sör, bor vagy pálinka?
 Én fiatal koromban megittam, amit 

egy férfinek meg kell innia. Mulatós voltam. 
Aztán 20 évig nem ittam alkoholt. Majd egy-
szer Spanyolországban jártunk a szívgyó-
gyász Wórum Feri bácsival, aki azt mond-
ta, az egészségnek jó egy pohár vörösbor 
minden este – és én azóta minden este 
megiszom egy pohár vörösbort. Hiszem is, 
hogy jó. Egy pohár vörösbor egyórás edzés-
nek felel meg!

21.  Szerető családod van, 
 büszke lehetsz.

Feleségem már nyugdíjas, Rita lányunk vé-
dőnő, tőle van két unokánk, 18 és 14 évesek. 
Vikinek pedig a sport mellett van egy másik 
szenvedélye, a kutyák. Kilenc kutyája van, 
de – ha vicces akarok lenni – összesen nem 
tesznek ki egyet, olyan csöppek. Övé a világ 
két legjobb csivavája; minden díjat megnyer-
nek, világszínvonalú versenyeken is.
 cseRvenyák katalin




