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A kótaji doktor, aki már többször
megjárta a poklot
Miután az orvosi egyetemen részt vett
egy tanfolyamon, nem volt kérdés Kiss
Csaba számára, hogy katasztrófa sújtotta területeken vesz részt a mentésben.
A kótaji háziorvos rendhagyó élettörténetéről – aki már megjárta Mianmart,
Haitit és Nepált – a szintén megyénkbeli, nyíregyházi származású Balogh
Boglárka ír a Nők Lapja Café-n. Bár
még csak novemberben lesz 32 éves, a
Debreceni Egyetem Különleges Orvosés Mentőcsoport tagjaként már most
egy emberöltőre elegendő szenvedést,
könnyet, küzdelmet élt át az olyan katasztrófa sújtotta területeken, mint Mianmar, Haiti vagy Nepál. Kiss Csaba, a
kótaji háziorvos azonban csak később,
az indiai mesterével való találkozás és
a mindennapos meditálás után értette
meg, hogy hivatása nem csupán a testi
bajok orvoslása, de a lelki problémák
enyhítése is. Harmadéves egyetemistaként részt vett a Debreceni Egyetem
Különleges Orvos- és Mentőcsoport
által szervezett „Bevezetés a speciális
mentésbe” tanfolyamon, amit annyira

megszeretett, hogy egyből csatlakozott
is a csapat munkájához. – Huszonkét évesen utaztam Mianmarba; ez
volt az első úgynevezett bevetésem. A
Nargis-ciklon akkor százötvenezer ember életét követelte. Valójában ott szembesültem testközelből azzal a ténnyel,
hogy milyen nehézségek, szenvedések
között kell a világ különböző részein
megannyi embernek élnie úgy, hogy

még csak esélyük sincs arra, hogy orvosi kezelést kapjanak – mondja a doktor. – Talán furcsán hangzik, de nekem
valóban nagyon nehéz – egy-egy katasztrófahelyzetet látva – tétlenül ülnöm, holott tudom, máshol szükség
lehet rám, és képes lennék segíteni a
bajbajutottakon.
További érdekességek:

www.szabolcsihir.hu

Buksi átkelt a szivárványhídon
Már életében legenda volt a sárrétudvari kutya.

Duplázott
a Panyolai.

Egyszerre két díjjal ismerték el Budapesten a
Panyolai Szilvórium Zrt.
termékcsaládját – tudta meg a SzabolcsiCafé.
Szeptember 5-én a Parlamentben vehette át a Magyar Termék Nagydíjat
Lakatos Gergely vezérigazgató, miután a
zsűri a Panyolai Ágyas
(Arany és Rubin) Pálinkacsaládnak ítélte a rangos elismerést. Ugyanezen az eseményen a
Hungexpo Különdíját is
átvehette a többszörös
Superbrands-díjas
Panyolai vezérigazgatója.

Elpusztult a világ legidősebb kutyája – legalábbis úgy tartják, hogy a Sárréti Pegazus
Lovarda és Vendégház hűséges házőrzője, Buksi a csúcstartó. A vendégház Facebook-oldalán adta tudtul a szomorú hírt,
miszerint„Buksi,aviláglegöregebbkutyája
augusztus 26-án este eltávozott az örök
vadászmezőkre.” A ma.hu még tavaly azt
írta, – hogy gazdája elmondása alapján
még édesapja kapta a kutyát 1992-ben,
aki már akkor is 2-3 éves volt, így tavaly
már 26 éves volt. Buksi, az idén már 27
– emberi években 189 – éves, husky-keverék Sárrétudvariban élt. A szakemberek azt sem zárták ki, hogy sakálvér is
csörgedezik az ereiben. A figyelem középpontjába akkor került, amikor a világ
legöregebb kutyája, az addigi ausztrál
rekorder tavaly 30 éves korában kimúlt.
Buksitól akkor egy etológus DNS-mintát vett, hogy kiderítse a korát, ugyanis
a korábbi oltási papírjai már nem áll-

tak rendelkezésre, gazdája édesapjának
halála után elkeveredtek, így Buksinak
nem volt esélye bekerülni a Rekordok
könyvébe. A táplálkozásáról annyit elárult a gazdája, hogy tápot sosem kapott; a nyers hús volt a kedvence. Életének utolsó időszakában a könnyebben
megrágható csirkefarhát szerepelt az
étlapján.
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160 éves fát vágtak ki
Nyíregyházán

Balsán is megjelent a ritka fecskefaj

Balsán fotózta le olvasónk augusztus végén a
korábban hazánkban mindössze három helyen
észlelt vörhenyes fecskét. A nálunk nagyon ritkán előforduló, kóborló faj magyarországi fészkelését először 2017-ben észlelték. Idén április
16-án két példányát figyelték meg Tatán, majd
a magyar-román-ukrán hármas határ közelében. A balatonfüredi madarak első megfigyelési
adata május 5-éről, egy hotel közeléből származik. Ezt követően a madarászok 35 alkalommal
figyelték meg ezeket a fecskéket. 


Fotó: Horváth Zoltán

Favágók dolgoztak Nyíregyházán, a
Luther téren, az evangélikus templom
mögött, ahol egy 160 éves gesztenyefát vágtak ki a napokban. Bordás
Béla városgondnok a SzabolcsiCafé
érdeklődésére elmondta: már nagyon
beteg, balesetveszélyes volt a fa, emiatt kellett kivágni.
A favágással már végeztek a szakemberek, következik a tuskózás és a több tonnányi fa és nyesedék elszállítása. Kicsit
eljátszottunk a számokkal. Ha a fa kb.
160 éves volt, akkor nagy valószínűséggel 1857-ben ültették. A következő évben
pöfögött be Nyíregyházára az első vasúti
szerelvény, amely egy csapásra megváltoztatta a város életét, megkezdődött a
rohamos fejlődés, melynek eredménye-

képp 1876-ban már Nyíregyháza volt
Szabolcs vármegye székhelye. Két évvel
később megszületett Krúdy Gyula, aki
gyakorta sétálhatott el a gesztenyefa mellett, hiszen a mai Szent István utcában
lakott szüleivel, nagyszüleivel, és ide, a
közelben álló Kossuth gimnáziumba járt
középiskolába. Megérte az államalapítás
ezredik évfordulóját, amelyet Nyíregyházán is hatalmas ünnepséggel köszöntöttek. A fa túlélt két világháborút és az
1956-os forradalmat, a rendszerváltást és
az új évezred beköszöntét.

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Nyíregyházán | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | Újságíró: Cservenyák Katalin +36 20/50 280 11
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 954948
Fotók: Máté János | Értékesítés: +36 20 420 4332; +36 30 648 5874
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Profilap Kiadó és Terjesztő Kft.. | Címlapfotó: Pixabay

Fotó: nyiregyhaza.hu

Nagy idők tanúja volt.
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45 éve bújjuk a Dávid-naptárt,
de ki áll mögötte?
Egy évre előre készíti a prognózist a nyíregyházi
magánmeteorológus.
Tavaly kiadott prognózisa szerint a nyári kánikula 2017-ben 3 hónapig tart, és
hirtelen lesz vége szeptember első hetében. Erre az évre több csapadékot, főleg
nyárra zivatarokat prognosztizált. S lőn!
Sok esetben napra pontos a Dávid-naptár, máskor egy-két nap csúszással, de
„bejön”, és persze olyan is van, amikor
nem. A magát magánmeteorológusként aposztrofáló vízépítő mérnök azt
mondja: naptára nem helyettesíti a napi
előrejelzést, viszont jól mutatja az időjárás változásának folyamatát. Ezért ha
valaki hozzájut, az a következő években
is igényli.
A Hold mozgatja
a tengerek vizét
A szeptemberben immár 80. születésnapját ünneplő Dávid Mihály 1972ben, éppen 45 éve kezdett meteorológiai előrejelzéssel foglalkozni. A történet
egyszerűen indult: lánya hazament az
iskolából, elmesélte, hogy a tanár néni
azt mondta, a Hold és a Föld „elég furcsán” jár egymás mellett, a Hold mozgatja a tengerek vizét, ebből lesz az
áradás és az apály. A gyerek megkérdezte az apját: és a levegőt mozgatja-e a
Hold? Ő azt felelte: természetesen igen.
Ebből indult a felismerése: ha mozgatja, akkor szabályos, ha szabályos, akkor
pedig meg lehet érteni. Neki másfél
év alatt sikerült. Akkoriban még elég
gyenge volt az időjárás-előrejelzés. A
tudomány akkori állása szerint szélhámos volt, aki a Hold járásával hozta kapcsolatba az időjárás-változást.
Nyomtatásban 1974-ben jelent meg az
első Dávid-naptár. Akkor még maga
sem gondolta, hogy életének további
részében ez lesz a meghatározó tevékenysége. – Abban az időben nem nagyon engedélyezték a nyomtatást – eleveníti fel a 70-es éveket Dávid Mihály.
A megyei tanács (ahol egyébként ő is
dolgozott – a szerk.) igazgatási osztályától kellett engedélyt kérnie a kéz-

zel rajzolt előrejelzés sokszorosításra.
Rögtön tízezer példányra kért és kapott
zöld utat.
Hamar elfogyott
A naptár egy hónap alatt elfogyott, így
újabb engedélyt kért. – Mennyit? Mit
akarsz még?! – kérdezte az illetékes.
Hogy ne tegyenek fel neki többször
ilyen kérdéseket, egy következő tanácsi továbbképzés alkalmával, Noszvajon az előadások alatt megtervezett egy
fénymásológépet. Akkoriban ilyen még
nem volt. Két hónap alatt elkészült vele.
Bár az akkor 75 éves apósa fejcsóválva
nézte, mit bütyköl a veje, a gép az első
pillanattól működött. És abban a pillanatban ki is ment a divatból, mert olyan
rohamléptekkel fejlődött a Xerox…
Nem lehet eltéveszteni
Nagyot ugrunk az időben: már a 46., a
2018. évi prognózist készíti Dávid Mihály. Állítja: a módszer olyan, hogy nem
lehet eltéveszteni. Meg kellett tudni, ki
kellett bogozni a világ tudományából,
hogyan működhetne – árulja el Dávid
Mihály. S hogy ez másoknak eddig miért
nem sikerült? Azt mondja: – Nem voltam

okosabb, mint a képzett meteorológusok,
mert ők tőlem sokkal képzettebbek, de
ha valaki abban képzett, aminek semmi
értelme, az nem sokat ér – magyarázza,
majd hozzáteszi: – A meteorológiai szolgálat valamennyi elnökével találkoztam.
Az egyikük elnöksége alatt indult meg
ellenem a támadás. Az intellektuális területen dolgozó emberek abban élnek,
hogy okosak. Ha kiderül valamiben a
tájékozatlanságuk, vagy, hogy más okosabb tőlük, az az illetőnek kész megsemmisülés. Hosszú ideig lehetett úgy szidni engem, hogy védekezni sem tudtam
– mondja Dávid Mihály, majd elmeséli,
hogy már 1974-ben felajánlotta, hogy
itt van, használják a módszerét, de csak
odáig jutott, hogy tarthatott egy előadást
a Magyar Tudományos Akadémián.
Ekkor és ott értette meg, hogy a tudomány úgy működik: ha valaki újat akar,
minden erővel megakadályozzák, hogy
az megvalósuljon. Dávid Mihály szerint az arra hivatottak nem a tudományt
akarják fejleszteni, hanem saját dicsőségüket építeni. – Most átestünk a ló túlsó
oldalára – teszi hozzá mosolyogva: van,
aki komolyan veszi a tevékenységemet.
Egyébként én kerestem a kapcsolatot, és
nem utasítottak el: tavaly ősszel meghívtak az Óbudai Egyetem konferenciájára.
Elkészítettem a cikket, amit befogadtak.
Megtartottam az előadást, amely bekerült az összefoglaló kiadványba. Most
is elérzékenyülök, ha visszagondolok
az előadásom napjára. Tíz percet kaptam. Először meg sem tudtam szólalni
a megilletődöttségtől, majd 25 percig
beszéltem egyfolytában, alig tudtam levegőt venni. Mikor befejeztem, valami
elképesztő érzés volt, hogy a hallgatóság
kitörő tapssal értékelte az előadásomat. A
tudománnyal kerültem kapcsolatba.
Összerakta
A prognózisát három tudós felfedezésével bizonyítja. Egyik Newton általános
tömegvonzás-elmélete. A tömegvonzás
mozgatja a levegőt. A Föld kerületén
egymástól 9 ezer kilométerre lévő két
helyen a légnyomás mindig ellentétes
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jut el. Az átlagembereken kívül az élet Magát úgy aposztrofálja: „mérnökemminden területén dolgozók keresik: eső- ber vagyok, aki időjárás-előrejelzéseket
köpenygyártók és -forgalmazók, csir- készít”. Módszere működő koncepció.
kekeltetők, gazdálkodók, kereskedők. A Dávid-naptár készítését az tette leheMert például annak, aki déligyümölcsöt tővé, hogy a tudomány által már korábárul, tudnia kell, mikor kezdődnek a fa- ban felismert, időjárást alakító tényezők
gyok – a raktározás miatt. A prognózis mellett a Naprendszer tagjainak tömegaz egész Kárpát-medencére készül, so- vonzását is figyelembe veszi. Feltehető
– mondja –, hogy ennek a tudománykan keresik a határon túl is.
A meteorológusok azt mondják, a tudo- nak ezt a feldolgozatlan témáját sikerült
mány maximum 14 napra előre tud elő- átlátni.
rejelzést készíteni. A Dávid-naptárban Mikor az első prognózisát elkészítet– hangsúlyozza a szakember – maga az te, nem képzelte, hogy erre teszi fel az
előrejelzés nem napi prognózis, hanem életét: – Nem gondoltam én ezt akkor,
az időjárás folyamatait mutatja be. A hogy ezzel kell az életemet eltöltenem,
falusi ember, aki rendszeresen beszerzi de nem bántam meg. Amikor 1974a naptárt, azt mondja: néha egy nappal ben elkészítettem a naptárt, és átadtam
előrébb vagy hátrébb csúszik az előrejel- a Központi Meteorológiai Intézetnek,
zés, de el lehet igazodni rajta. És ezért azt gondoltam, hogy megértik és átvekészül – mondja a magánmeteorológus, szik. Nem így történt. Nyíregyházán
aki szerint még pontosabb lehetne a személyesen is sokan ismerik, gyakran
naptár, ha komolyan venné őt a tudo- megszólítják az utcán, de az országból is
keresik| vele
a kapcsolatot.
mány. Ez a naptár egyetlen ember pro- egyre többen
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(ha az egyiken alacsony, a másikon magas, és fordítva). Dávid Mihály ehhez
hozzátette: ez csak akkor lehetséges, ha
a légnyomást a Hold járása szabályozza.
Eduárd Brückner geográfus és klimatológus kutatásainak eredménye a felismerés, hogy az időjárási elemekben van egy
36 éves periódus. Ez felbontható 18, 12
és 9 éves periódusokra. A 12 a Jupiter keringési idejéhez kapcsolható – a bolygó
ennyi év alatt kerüli meg a Napot. Egy
magyar tudós, Kontúr István felismerte,
hogy a talajvíz mozgásában van egy 12,
18 és 9 éves periódus. És itt visszajön a
36: háromszor 12, kétszer 18 és négyszer
9 egyenlő 36.
Nem tudta, hogy a természet rendjét ismerte fel – mondja a mérnök, aki szerint
egymástól függetlenül nagyon fontos
dolgokat fedeztek fel a tudósok. A 36 varázsszám, a természet rendjének egyik
alapszáma. A tudományos folyóiratokban közölt felismerések igazi értelmét én
raktam össze – állítja Dávid Mihály.
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tott chiamagot és annyi vizet,
amivel gyúrható tésztát kapunk. Kókuszzsírral kikent,
barna rizsliszttel megszórt
Hozzávalók: 120 ml barna rizs- tepsiben fél-1 centiméter
liszt (+a szóráshoz), 100 ml tel- vastagon ellapítjuk a tésztát.
jes kiőrlésű hajdinaliszt, 2 ek. Kb. 15-20 percig sütjük 180
kókuszzsír, 1 tk. sütőpor, fél-1 fokon, alsó-felső sütésen a
tk. oregánó, bazsalikom, 1 tk. só, tésztát, – majd a sajt kivételével – rátesszük a hozzávaló1 ek. chiamag, kb. 1-1,5 dl víz
Feltét: sonka, hagyma, paradi- kat, és további 10 percig sütcsom, cukkini, gorgonzola, ca- jük. Ezután rátesszük a sajtot,
mambert és pizzakrém helyett és addig sütjük, míg szépen
elolvad a tetején.
cukormentes ketchup.
Elkészítése: ÖsszekeverJó étvágyat kíván:
jük a száraz hozzávalókat,
Rózsa Éva
majd beletesszük a beázta-

Gluténmentes
pizza

vonalkód

debrecen

Szpircsikat sült malaccal
és bodaggal
A debreceni Wáli István Református Cigány Szakkollégium vendége volt György
Dóra
orosz–angol
szakos hallgató nagymamája,
Annuska néni volt, aki hasgatott tésztalevest (szpircsikat)
készített, hozzá malacot sütött,
hozzá pedig bodagot, ezúttal
sütőporral készítve. A szpircsikat vagy pharrado humer
átmenet a nokedli és a metélt
között. Elkészítése némi kézügyességet igényel, hiszen
a tésztát előbb rétegesre kell
hajtogatni, majd puszta kézzel minél vékonyabb, egyenlő
csíkokra szaggatni. Nem rohanó tempóhoz igazított étel,
viszont az élmény kedvéért
érdemes kipróbálni.
Hozzávalók a leveshez: 1 fej vöröshagyma, 1 evőkanál olaj, 1 db
sárgarépa, 1 db petrezselyemgyökér, pirospaprika ízlés szerint.
Hozzávalók a tésztához: 20 dkg
finomliszt, 2 db tojás, só ízlés szerint. Hozzávalók a sült malachoz: 2 kg süldő malac (comb),
3 gerezd fokhagyma, 1-2 fej vöröshagyma, 2-3 szem krumpli, 3,5
dl víz, 3 evőkanál disznózsír. Hozzávalók a bodaghoz: 1 kg liszt,
2 zacskó sütőpor, só, víz, bors.
Elkészítés
Szpircsikat: Az apróra vá-

gott hagymát olajban megdinszteljük, majd pirospaprikával, apróra vágott
zöldségekkel vízbe tesszük
főni. A tésztához lisztet, sót,
tojást vízzel félkeményre
gyúrunk, 10 centi hosszú,
3 centi széles darabkákat
gyúrunk belőle, 5-10 percig pihentetjük, majd kézzel
minél vékonyabb darabokra
szaggatjuk. Mikor megfőttek a zöldségek, a levesbe
tesszük a tésztát is, majd
további 5-10 percig főzzük,
amíg megfelelő állagú lesz.
Sült malac: A darabokra
vágott húst sóval, borssal
fűszerezzük, megtűzdeljük
fokhagymával,
leöntjük
olajjal, majd sütőzacskóba tesszük. Tegyünk mellé
1-2 egész fej hagymát és
néhány szem krumplit is.
Mikor a megfelelő állagúra
puhult, kivesszük a zacskóból, és tovább pirítjuk.
Bodag: Egy kiló liszthez két
zacskó sütőport adunk, sóval és vízzel összedolgozzuk közepesen lágy tésztává. Ezt liszttel megszórt
tepsibe tesszük, 3-4 centisre lapítjuk, majd addig sütjük, míg megemelkedik és
megpirul.

Öntapadós etikettcímkék,
vonalkódolvasók,
vonalkódnyomtatók,
adatgyűjtők
forgalmazása.
cím: 4029 Debrecen, cegléD u. 4.
telefon: +36 70 220 9100
web: www.vonalkoddebrecen.hu
e-mail: info@vonalkoddebrecen.hu

A Wáli István Református Cigány Szakkollégiumban a Nemzeti Tehetség Program támogatásával a 2016/17-es tanévben októbertől májusig nyolc alkalommal jött a kollégium konyhájába egy-egy hallgató családja, hogy főzzön valami
olyat, amit otthon is szívesen esznek.
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A jövőnek címezve

8 99,4 Sunshine FM

99,4 Sunshine FM:
2017 a változás
éve
Nem is kaphatna szebb születésnapi
ajándékot egy rádió, mint hogy
megújult környezetben
kezdheti meg működését.
Az idén 16. születésnapját ünneplő
99,4 Sunshine FM
a Szabadság tér 11. szám alatt található
Szakszervezetek házába költözött.

SzabolcsiCafé

A hallgatók számára a korábbi szerkesztőség címe természetes
volt, álmukból felriadva is tudták, hol találják a rádiót, ahol megszokott, vidám, fiatalos környezet fogadta őket. Erre azonban az
új helyen még sikerült rátenni egy lapáttal. A lassan nagykorúvá váló 99,4 Sunshine FM ma már elegáns, kifinomult, egységes
dizájnnal kialakított komplexumban fogadhatja a hallgatókat és
azon vendégeket, akik közreműködésükkel hozzájárulnak ahhoz,
hogy még színesebb, informatívabb, tartalmasabb műsorokat
kínálhassanak önöknek. Nemcsak a külső szemlélő kap többet
hozzájuk betérve, hanem a kollégák is. Az új technikai háttér, a
modern műszaki megoldások, az otthonos környezet mind-mind
hozzájárul ahhoz, hogy minden nap jó hangulatban, felkészülten
juttassák el hallgatóikhoz a legfontosabb információkat, és természetesen a legjobb zenéket, hogy minden korosztály megtalálja a
neki tetsző stílust, amellyel könnyebbé válik a munka, szórakoztatóbbá az utazás, vagy éppen pihentetőbbé a szabadidő. Akiknek a rádió már a kezdetektől része a mindennapjainak, annak
semmi újat nem árultunk el az előzőekben a címváltozáson kívül,
hiszen a 99,4 Sunshine FM-et az elmúlt 15 évben is a folyamatosan megújuló arculat, lendületes műsorstruktúra, folyamatosan
fejlődő technikai megoldások és természetesen „Csak jó zene...”
jellemezte. Az eredmények nem maradtak el, melyről Balogh
Béla a 99,4 Sunshine Fm ügyvezetője így nyilatkozott: - Törekvéseinket számos szakmai díjjal jutalmazták, de a legnagyobb
eredmény mégis az, hogy az időről-időre készülő felmérések és a
rádió kereskedelmi partnereinek elégedettsége egyértelműen mutatja: a Sunshine FM átgondolt műsorpolitikájával, zenei kínálatával, lokális hírszerkesztési stratégiájával egyértelműen elnyerte a
középkorosztály kegyeit, miközben a fiatalabbak és az idősebbek
körében stabil hallgatói bázist épített. Az idén 16 éves rádió mára
szerves része Nyíregyháza pezsgő vérkeringésének, az itt élők hétköznapjainak. Természetesen ez nem valósulhatott volna meg a
hallgatók nélkül, akikkel az idén is együtt ünnepeljük születésnapunkat szeptember 29-én. „
SUNSHINE TOTAL MUSIC PARTY… a szülinap
A nyugati kultúrákban meghatározó szerepe van a 16. életévnek. Ezt a születésnapot fergeteges bulival ünneplik világszerte,
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ahogy teszi ezt majd a 99,4 Sunshine FM is. Bár minden évben
nézők ezrei voltak a 99,4 Sunshine FM-mel az évfordulón, az
idén erre is rátesznek egy lapáttal, és még látványosabb, frissebb és ütősebb lesz Nyíregyháza kedvenc rádiójának nyárzárója. Bár új helyszínen és új időpontban várják azokat, akik
velük szeretnének ünnepelni, van, ami nem változik: mégpedig az, hogy a jó hangulat garantált! Balogh Béla ügyvezető
kiemelte: - Ebben az évben a születésnap helyett egy egész
estés rendezvényt kínálunk szeptember 29-én a Continental
Arénában, ahol Magyarország legmeghatározóbb fellépőit
vonultatjuk fel. Az előadókat a hallgatók szavazatai alapján
hívtuk meg. Akik biztos, hogy velünk lesznek: Wellhello, New
Level Empire, Hősök, WillCox, Irigy Hónaljmirigy, UFO,
Ham Ko Ham, Follow The Flow és a Sunshine DJ-k. Akiket
pedig várunk: minden bulizni vágyót. A rádió vezetője hozzátette: - Ha már szóba került a nyugati kultúrákban nagy jelentőséggel bíró 16. életév, mely a jogosítvány megszerzésének
alsó korhatára, a rádió életében is jelentőséggel bír ez a szám.
Bízunk abban, hogy mi is megkapjuk azt a jogosítványt, mel�lyel még nagyon sokáig lehet Nyíregyháza kedvenc rádiója a
99,4 Sunshine FM.

Júlia, a szépségverseny koordinátora ismertette: - A legszebbek lányok kiválasztásánál már az előválogatók során kikérjük a hallgatók véleményét, és a döntő is a nézők bevonásával
zajlik. A szépségverseny különböző fordulóinak a hagyományokhoz hűen a kiemelt támogatók adnak otthont. Az előválogatókról és természetesen a szeptember
29-i Sunshine Total Music
Party-ról is folyamatosan
tájékoztatjuk önöket a
99,4 Sunshine FM-en.
Hallgassanak
bennünket!

Immáron negyedik alkalommal a megye legszebbjei
Az előadók mellett idén sem maradhat el a megye bájos hölgyeinek szépségversenye, a Miss Summer Sunshine, amely
már 4. éve része a születésnapi rendezvényeknek. Természetesen ez a show is tartogat újdonságokat az idén mindenki
számára – ennek részleteit már Korsoveczkiné Pásztor
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Tanulási
nehézség?
Van megoldás!
Teljes értékű
embereket neveljünk!

Sokkal nagyobb segítséget kapnak a jövőben a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) nehézségekkel küzdő gyerekek.
A több tízezer fiatalt érintő problémákat
megpróbálják teljesen felszámolni. Szeptembertől a védőnők már hároméves
korban megkezdik azt a szűrést, amit
korábban ötéves korban indítottak el.
A szakmai szervezetek 10 éve vártak a
módosításra, amely pont azt akadályozza meg, hogy az érintett gyermekek kilátástalan helyzetbe jussanak – értékelte
a változásokat Mosányi Emőke, a Fővárosi Pedagógiai Szolgálat főigazgatója.
Az ügyben már konkrét tapasztalatok
vannak. Hozzátette: „ha időben adjuk
meg a segítséget, ezek a problémák nem
fognak egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elő, hogy behozhatatlan lemaradással kell szembenéznünk,
amikor már rákényszerülünk a mentesítésre, amivel valójában semmit nem

oldunk meg”. A minél korábbi beavatkozással azt szeretnék elérni a jövőre nézve,
hogy a nehézséggel küzdő BTM-tanulók
esetében szükségtelenné váljon a mentesítés problematikája – mondta Mosányi
Emőke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tantárgyi felmentés rendszere. A továbbtanulásnál a szakmaválasztás
szintjén is nehéz helyzetbe kerülnek. Kevés olyan képzés van, ahol pl. a számolási
készségre nincs szükség. A szakképzések
terén is meg van határozva, hogy milyen
osztályzatokat kell vinni. Akinek nincs
osztályzata egy szükséges tárgyból, az
nulla pontot visz, túljelentkezéskor
nem fogják felvenni arra, amire szeretné. Nem az a célunk, hogy a gyerekek
leérettségizzenek, hanem az, hogy az
életben ők teljes értékű családfők, családanyák, munkavállalók legyenek, és sikeresnek érezzék magukat – tette hozzá.

(MW)

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
Jövő januártól az első gyermek születésekor felfüggesztik az édesanyák diákhitel-törlesztését. A második gyermek világra jöttekor elengedik a tartozás felét, a
harmadiknál pedig a teljes összeget, hogy
ily módon is könnyítsenek a gyermeket vállaló anyák életén. A felsőoktatást
most elkezdőknek lehetőségeik és terveik felmérése után mihamarabb érdemes
azt is eldönteniük, hogy felvegyenek-e
diákhitelt. Mint arról beszámoltunk, a
szabad felhasználású Diákhitel 1-et a
2001. évi indulásától tavaly év végéig több

mint 354 ezren vették igénybe, összesen
294,3 milliárd forint összegben. A kötött
felhasználású Diákhitel 2 lehetőségét közel 25 ezren használták fel, összesen 20,2
milliárd forint összegben. A hitelt általában 11 tanulmányi félévre lehet igényelni. A szabad felhasználású Diákhitel 1-et
állami ösztöndíjas és önköltséges képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik,
akár nappali, esti, levelező tagozaton,
vagy távoktatásosban tanulnak. A Diákhitel 1 esetében a legkisebb összeg havi
15, a legmagasabb havi 50 ezer forint, de

– maximum 250 ezer forintig – van mód
arra is, hogy a diák egy összegben vegyen
fel öthavi hitelt. A Diákhitel 2-nél az önköltséges képzésben tanuló diák annyi
hitelhez juthat, amennyibe az oktatás
kerül, az összeget közvetlenül a felsőoktatási intézmény kapja meg. A kamat
mértékét kormányrendeletben határozzák meg, jelenleg 2,3 százalék. A tartozás
törlesztése általában – kivéve a fentebb
említett anyukákat – a jogviszony megszűnése után kezdődik.
(MW)

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.

RöviD
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Fotó: MTI

ben megérkeztek az oktatási intézményekbe a kiadványok. A tízmilliomodik
tankönyv már július 19-én, vagyis határidő előtt elkészült, a kiadványok nagy
részét Debrecenben, az Alföldi Nyomdában gyártották. A magyar könyvnyomtatási kapacitás 70 százalékával
rendelkező konzorcium idén 1001 különböző állami tankönyv nyomtatására
kapott megrendelést. A nyomdai munkák befejezése után a KELLO elkezdte
kiszállítani a tankönyvcsomagokat.

Nőtt
a gyermekek
szünidei
étkeztetésére
fordított pénz
Több mint egymillió diák
kapott ingyen tankönyvet
augusztus végéig.

A kormány döntése alapján az új tanévtől már nemcsak az alsó tagozatos diákok, hanem az 5–9. osztályos tanulók
is ingyen jutnak a tankönyvekhez. Erre
12 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben – ismertette a részleteket
Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma parlamenti államtitkára.
A politikus jelezte, hogy a szeptemberi
családi pótlékot is több mint egy héttel
korábban, augusztus végén folyósították, mivel sok családnak fokozott anyagi
megterhelést jelent az iskolakezdés.
A Könyvtárellátó (KELLO) szerint nem
lesz gond az iskolakezdéskor, mert idő-

Diploma: jól vizsgázott a segítőprogram
Visszakapják első sikeres közép- vagy
felsőfokú komplex nyelvvizsgájuk árát
jövő évtől a 35 évnél fiatalabbak, a
34.500 forintig terjedő kedvezményt
nem csak a felsőoktatásban tanulók,
hanem bárki igénybe veheti. A kormány azután döntött így, hogy időközben lezárult a Diplomamentő Program,
amelyben 6363-an tanultak nyelvet és
vizsgáztak sikerrel. Viszont továbbra
is diákok tízezrei maradtak a diplomájuk nélkül, mert nem szerezték meg a
végzettséghez szükséges nyelvvizsgát,

2006 és 2013 között nagyjából ötvenezren jártak hasonló cipőben. Az Oktatási Hivatal adatai szerint 2014-ben
8500-an, 2015-ben 9354-en, tavaly pedig 11 708-an nem vehették át a diplomájukat nyelvvizsga hiánya miatt. Az
adatokból kitűnik, hogy a bajbajutottak
száma évről évre magasabb, és rövidesen
újra eléri az ötvenezret. Árnyalja a képet,
hogy 2020-tól már felvételi követelmény
lenne a középfokú nyelvvizsga. Korábban Rétvári Bence és Palkovics
László államtitkárok úgy vélekedtek,

Ne éhezzen egy gyerek sem
a szünetben!
Jelentősen nőtt a gyermekek szünidei
étkeztetésére fordított pénz is. Rétvári
Bence korábban azt nyilatkozta, hogy
2010-óta közel 50 százalékkal, 370 forintról 570 forintra emelkedett az egy
gyermek egynapi nyári szünidei étkeztetésére fordított összeg. Mint kifejtette, az étkeztetés időtartama 54 napról
70 napra nőtt, a napi költségkeret emelésével pedig bőségesebb és jobb minőségű ételt kapnak a szünetben a szociálisan rászoruló gyerekek. A szünidőben
naponta több mint 136 ezer gyermek
számára kértek szüleik szünidei étkeztetést. Rétvári Bence azt is közölte, hogy
idén mintegy 74 milliárd forintot költ
a kormány ingyenes, illetve kedvezményes gyermekétkeztetésre, ami már
több mint két és félszerese annak, amit
az MSZP-kormány az utolsó évében,
2010-ben biztosított erre a célra. Mindemellett a tehetősebb önkormányzatok
maguk is hozzájárulnak a szünidei étkeztetés ellátásához.
(MW)

hogy a nyelvtanításról az iskolának kell
gondoskodnia, és a közoktatás alkalmas
arra, hogy a tanulókat eljuttassa a középfokú nyelvvizsgáig. A közelmúltban
nagyjából 17 ezer gyerek bevonásával
országos felmérés indult a középiskolások nyelvtudásának feltérképezésére,
ez alkalommal megkérdezik a diákok,
a szülők és a tanárok véleményét is.
A szaktárcáknak jövő év június 30-áig
stratégiát kell alkotnia az iskolai nyelvoktatás 2018–2027 közötti fejlesztésére.
A nyelvvizsgázók között legtöbben húsz
év alattiak, és az angol nyelvet a német
(MW)
követi a népszerűségi listán. 

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Érkezik az
új BMW i3
és a BMW
i3s
A zéró emissziójú vezetés
forradalmi élményének egy
innovatív modellpáros világpremierje ad újabb lendületet.
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A BMW i3 a személyes mobilitás
új korszakának világszerte elismert
szimbóluma, amely, a vezetési élmény,
a hosszú távú fenntarthatóság és az
intelligens járműkapcsolati hálózat
egyedülálló egységének köszönhetően,
a világpremierjét követő három évben
a prémium kompakt szegmens legkelendőbb elektromos autójává vált.
A BMW i3 sikertörténetében most
újabb fejezet kezdődik, látványosan
újragondolt stílusjegyekkel, csúcstechnológiás felszereltségi opciókkal,
innovatív digitális szolgáltatásokkal
és egy vadonatúj modellváltozattal:
a világ első, tisztán elektromos meghajtású prémium kompaktjának második nemzedékével párhuzamosan
az új BMW i3s is bemutatkozik. Nagyobb teljesítményével, sportosabb
futómű-hangolásával, érezhetően dinamikusabb menettulajdonságaival és
egyedülálló stílusjegyeivel az újdonság,
a BMW Group elektromos modelljeit jellemző, sportos vezetési élmény
kiváltképp intenzív dimenzióját váltja
valóra. A prémium minőség, a zéró
emissziójú mobilitás és a minden korábbinál interaktívabb járműkapcsolati hálózat az innovatív modellpáros
mindkét tagját átjárja, a jelenben kínálva fel a nagyvárosi közlekedés jövőbeni kérdéseire adható legoptimálisabb válaszokat.
2014 óta a BMW i3 nem csupán Európában, de a világ minden táján a prémium minőségű elektromos autók eladási listájának egyeduralkodója lett,
amely Németországban ez idő alatt a
piac legkeresettebb elektromos autójává is előlépett. A sikertörténet hátterében nem csupán a BMW i divízió

osztatlan népszerűségét meghozó
modellpaletta forradalmi járműkoncepciói állnak, de a jövőbe mutató,
hosszú távon fenntartható mobilitási
megoldások és az elektromos közlekedést támogató innovatív szolgáltatások is. Ezen termékeivel és minden
részletre kiterjedő, az autómodellek
teljes életciklusát lefedő előállítási,
termelési, használati és újrafelhasználási stratégiájával a BMW i divízió
a személyes mobilitás jövőjének abszolút úttörője.
BMW eDrive hajtáslánctechnológia kétféle teljesítményszinttel és – az opcionális
extrafelszereltség részeként –
hatótávolság-növelő
benzinmotorral
Az elektromos mobilitás folyamatos
térnyerésében a BMW i divízió modelljeinek vezetési élménye meghatározó szerepet játszik. Szisztematikus finomhangolásának köszönhetően az új
BMW i3 és BMW i3s modellpárosban
dolgozó BMW eDrive hajtáslánc-technológia a zéró emissziójú vezetési élmény, a rendkívül intenzív gázreakció, a hatékony energiafelhasználás, az
optimalizált hatótávolság és a kiváló
hétköznapi használhatóság forradalmi
egységének ígéretét hordozza, amely
jócskán felülmúlja a jövő nagyvárosainak minimális mobilitási igényeit.
A modellpáros mindkét tagja a BMW
Group által kifejlesztett, 94 amperóra
tárolókapacitású és 33 kWh energiateljesítményű lítium-ion akkumulátorból
nyeri a működéséhez szükséges energiát, miközben a hatótávolság-növelő
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benzinmotor (REX – Range Extender) az
új BMW i3 és az új BMW i3s opcionálisan
elérhető extrafelszereltségei között egyaránt megtalálható.
Az innovatív modellpáros a 2017. szeptember 14 – 24. között megrendezendő
67. Frankfurti Nemzetközi Autószalonon
ünnepli világpremierjét, amely után a két
újdonság piaci bevezetése 2017 novemberében veszi kezdetét.
Intelligens járműtöltési
megoldások a BMW Digitális
Töltési Szolgáltatás opcióinak
köszönhetően
A BMW Digitális Töltési Szolgáltatás
(BMW Digital Charging Service) a jelenben adja a bajor prémiumgyártó
ügyfeleinek kezébe a jövő járműtöltési
megoldásait. A BMW ConnectedDrive
széles körű szolgáltatásaival a járműtöltés a mindennapok digitális élményévé
válik, amelynek eredményeképp az új
BMW i3 és az új BMW i3s is tökéletesen
alkalmazkodik a felhasználó hétköznapi életviteléhez. A szolgáltatás lehetővé teszi, hogy a bajor prémium márka
ügyfelei különböző szempontok szerint,
így például a költséghatékonyság vagy a
megújuló energiaforrások felhasználása
alapján optimalizálják a hosszú távon
fenntartható, környezetbarát járműtöltés folyamatát, amely – az okostelefonról, asztali számítógépről és táblagépről
egyaránt elérhető BMW Connected
alkalmazásnak köszönhetően – tökéletesen áttekinthető is. Az egyedülállóan
innovatív BMW Digitális Töltési Szolgáltatás bevezetésével a bajor prémiummárka a világ első olyan autógyártójává
lépett elő, amely ügyfelei hétköznapi
életviteléhez alkalmazkodva váltotta valóra az elektromos mobilitást.
360° ELECTRIC új töltőkábellel és BMW i Wallbox
Connect intelligens fali töltővel
A BMW a 360° ELECTRIC névre keresztelt digitális paletta égisze alatt fogja
össze az elektromos mobilitás kényelmes, hétköznapi élményét biztosító termékeket és szolgáltatásokat. A BMW i3
hálózati töltéséhez használt szabvány
töltőkábelt az új modellpáros érkezésére megerősítették és hőmérséklet-érzékelő szenzorral látták el, az otthoni

járműtöltést megkönnyítő, végtelenül
felhasználóbarát BMW i Wallbox fali
töltő legújabb változata pedig óránként
immáron 11 kW töltési sebességre képes. Mindez azt jelenti, hogy a rendszer
a hozzávetőlegesen 180 kilométer megtételére elegendő energiamennyiséggel
maximum három óra alatt, a szabvány
töltőkábelhez képest ötször gyorsabban
feltölti az új BMW i3 és az új BMW i3s
nagyfeszültségű akkumulátorát. Az új
BMW i Wallbox Connect intelligens
fali töltő megjelenésével ráadásul a világszerte egyedülálló BMW Digitális
Töltési Szolgáltatás tárháza is még tovább bővül, a technológia ugyanis lehetővé teszi, hogy a bajor prémiumgyártó
ügyfele különböző szempontok szerint,
így például a költséghatékonyság vagy
a megújuló energiaforrások felhasználása alapján optimalizálja a járműtöltés folyamatát. Sőt mi több, a művelet
okostelefon-alkalmazáson keresztül is
nyomon követhető és egyéni felhasználókártya alkalmazásával is kivitelezhető,
amelynek köszönhetően a regisztrált
ChargeNow-felhasználók a világ legnagyobb kiterjedésű nyilvános járműtöltési infrastruktúrájába kapnak belépőt.
BMW i divízió: a zéró emissziójú
vezetési élmény úttörője
a hosszú távon fenntartható
járműkoncepció és a
BMW eDrive hajtáslánc-technológia kettősével
A BMW i divízió a hosszú távon fenntartható személyes mobilitás jövőjének
kompromisszumot nem ismerő úttörője, amely – a sorozatgyártásban kínált
forradalmi modellekbe integrált egyedülálló járműkoncepció mellett – a zéró
emissziójú közlekedésre, az erőforrások
felelős felhasználására, az alkalmazott
nyersanyagok gondos kiválasztására és
a mobilitást megkönnyítő digitális szolgáltatások kifejlesztésére is kiemelt figyelmet fordít. A BMW i3 vezetése egy
magával ragadó közlekedési élmény,
amelynek köszönhetően minden nagyvárosi utazás önfeledt pillanatok sokaságával kecsegtet. A tisztán elektromos
prémium kompakt azonnali teljesítmény-leadása, sportos agilitása, jövőbe
mutató formatervezési megoldásai és hamisítatlan stílusjegyei a személyes mobilitás új korszakának hajnalát idézik.

A modell járműkoncepcióját már az
alapoktól kezdve az elektromos mobilitás szempontjai szerint álmodták meg a
tervezők, miközben a LifeDrive járműstruktúrához kifejlesztett BMW eDrive
hajtáslánc-technológia azonnali teljesítmény-leadása és kivételes hatékonysága
az egész iparágban egyedülállónak számít. És mialatt a BMW i3 egy csapásra
a személyes mobilitás jövőképének lebilincselő előfutárává érett, a járműtechnológia folyamatos fejlődése a tisztán
elektromos meghajtású prémium kompakt vadonatúj nemzedékét és minden
korábbinál sportosabb modellváltozatát
is elhozta. Az új BMW i3 és az új BMW
i3s még inkább a vezetés élményéről szól,
megnyitva a BMW i divízió páratlan sikertörténetének következő fejezetét.


Forrás: BMW Group PressClub

14 Interjú

Nem lehet
mindenki
gyárigazgató!
Interjú Tirpák Zsolttal,
a Debreceni Szakképzési
Centrum főigazgatójával.
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SzabolcsiCafé: Amikor nem kell
elmenni az ismerős ismerősének
ismerőséig, hogy tudjon mondani egy
mosógépszerelőt, az várhatóan mikor
lesz? Mi a prognózis?
Tirpák Zsolt: Szakmunkásnak lenni a 90-es évekig megbecsülést és tekintélyt jelentett, anyagi biztonságot és
biztos jövőképet, attól fogva azonban
a közgondolkodásban az erősödött
meg, hogy az az érték, ha valakinek
van diplomája – így egyre kevesebben
választottak szakmát. Oda jutottunk,
hogy alig van jól képzett, motivált, igényes szakember. A „szakik” egy ideig
a rendszerben voltak, mostanra azon-

ban megindult az elöregedési folyamat
és a jó szakemberek visszavonulnak;
igen, a mosógépszerelő is. Ahogy a
burkoló és a kőműves. A szakképzés
átalakítása ezért nem várathatott magára, meg kellett újítani. Utolsó pillanatban (2015-ben) alakultak meg
a szakképzési centrumok, amivel elindult a szakmák népszerűsítése. Ez
azonban hosszú folyamat, hiszen a
fejekben kell rendet teremteni, vis�szaszerezni a szakmunka becsületét.
Szerintem 2-3 éven belül a társadalom
újra el fogja fogadni a szakmunkát, és
tudatosul, hogy az tisztességes megélhetést jelent.
SzabolcsiCafé: Tegyük fel, építeni
akarok egy családi házat, lehetetlen
időtávra vállalja a kivitelezést bármilyen brigád. Semmivel nem jobb a
helyzet az építőiparhoz kapcsolódó
szakmákban?
Tirpák Zsolt: A fiatalok modernitással akarják körbevenni magukat,
ezért az informatika, a gépészet felé
fordulnak, de egy tégla nem hozza
őket lázba. Úgy vélik, kevés pénzért
sokat kell dolgozni – pedig ez téves
meglátás. Az építőipar modern eszközökkel van felszerelve, nem kell
most már beleszakadni a munkába.
Kétségtelen: dolgozni kell, de ma a jó
szakembert az építőiparban jól megfizetik. Hogy mindez tudatosuljon,
abban nekünk nagy szerepünk van:
sokat adunk a marketingre, a személyes megkeresésre. Az általános
iskolai tanároknak, a szülőknek is
meg kell mutatni, mivel foglalkozik
egy burkoló, hogy legyen élményük:
hiszen ez alkotómunka! A gyerekekre
legjobban a felnőtt környezet hathat.
SzabolcsiCafé: A hiányszakmák
hiányszakmája?
Tirpák Zsolt: Kezdhetjük az ábécé
elején: ács. Az építőipari hiányszakmákat tekinthetjük a legvészesebbnek. Hiány van húsipari feldolgozóból és pékből is, de az ő beiskolázásuk
megoldott.
SzabolcsiCafé: Bonyolult gazdasági
– nem mellékesen társadalmi – folyamatok szükségesek ahhoz, hogy a
szakemberek külföldi munkavállalása
megállítható legyen. Tesz ez ellen a
szakképzés?
Tirpák Zsolt: Külföldre menni
nem rossz dolog. A mobilitás támo-
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gatandó: nyitott, innovatív, a világ iránt
érdeklődő emberek kellenek, a szakképzésre még inkább igaz ez. Öröm az, ha
a fiatalok mernek útra kelni, és akarnak
friss tudást szerezni; az lenne a lényeg,
hogy aztán haza is térjenek, és ezt a tudást itthon kamatoztassák. Egyértelműen szemléletformálásra van szükség.
SzabolcsiCafé: Aki viszont külföldre
megy, legalább beszélje a nyelvet.
Mennyire sikeres a szakképzésen belül
a nyelvoktatás?
Tirpák Zsolt: A köznevelés rendszerén belül a nyelvtudás sovány. Mindent
megteszünk azért, hogy ezt erősítsük,
hiszen e nélkül ma már nem lehet boldogulni. A 11-12-13. évfolyamos korosztálynak – most EU-s pályázat keretén
belül – plusz 120 órás nyelvi képzésre
lesz lehetősége. Ehhez elengedhetetlen
a szintfelmérés, amihez szigorúan igazítjuk idén ősztől a csoportbeosztást.
Ugyanakkor hozzá kell tenni, nem biztos, hogy idő kérdése a nyelvtudás; a pedagógusok módszertani tudását is meg
kell újítani.
SzabolcsiCafé: Debrecenben és
környékén elég nagy a szakemberek
felvevőpiaca. Élénk a párbeszéd a
gazdasági élet szereplőivel?
Tirpák Zsolt: A párbeszéd kulcsfontosságú. Fontos partnerünk a helyi
kereskedelmi és iparkamara, akikkel
folyamatosan egyeztetünk, másrészt
közvetlen céges kapcsolatrendszerünk
van: folyamatosan monitoringozzuk a
nagyvállalati igényeket, és kérjük, hogy

segítsenek bennünket az új tudás felé
vezető úton. A nagyvállalatoknak fontos
szerepe van a pedagógusok képzésében
és fejlesztésében is, hiszen az a mérnök,
aki 30 éve szerezte az oklevelét, nem biztos, hogy új tudással rendelkezik. Ám
a pedagógusok továbbképzése sajnos
nem szakképzés-centrikus, így a nagy
cégeknél tudják felfrissíteni a tudásukat,
amire a debreceni vállalatok a kezdetektől fogva hajlandóságot mutatnak.
SzabolcsiCafé: Van arra példa, hogy helyi
piaci igény hívott életre egy új szakot?
Tirpák Zsolt: Természetesen. Amikor megtelepedett Debrecenben az IT
Services, akkor IT-osztályok indultak a
Mechwartban és a Brassaiban, de frissebb példa is van: TEVA-osztály indul

a vegyipariban, ami teljes mértékben
vállalatspecifikus, de odafigyelnek rá,
hogy a tudás ne csak náluk legyen kamatoztatható. Adnak tehát egy általános
tudást, specifikumokkal megfejelve.
SzabolcsiCafé: A felnőttek képzése arra
épül, hogy sokan későn eszmélnek: jó
lenne mégis érettségi, szakma, papír.
Változott-e az elmúlt években a lelkesedés?
Tirpák Zsolt: A felnőttoktatás során iskolarendszerű képzésben vesznek
részt a hallgatók, ami egy- vagy kétéves
képzés. 2015-ben törvényben rögzítették, hogy a második szakma ingyenesen
megszerezhető: idén már augusztusban 1
200 fölött volt a jelentkezők száma. (Ezen
túl, ha 12 fő jelentkezik egy szakmai képzésre, azt elindítjuk). A Barossban az
érettségi megszerzésére is lehetőség van.
Újdonság a péntek délután-szombati felnőttoktatás – a tanítás az elmúlt időszakban hétköznapokra esett, ami nehezebben volt összeegyeztethető a munkával,
a családdal. A felnőttképzés különféle
időtartamú tanfolyami képzés – sok ember ezen keresztül kerül vissza a munka
világába. Örömmel látjuk, hogy a szakképzésbe jelentkezők száma nő a nappali rendszerben és a felnőttoktatásban is.
Debrecen vonzó, regionális szerepe egyúttal megkérdőjelezhetetlen: érkeznek
diákok – Hajdú-Biharon kívül –Borsodból és Szabolcsból, de még Szolnok megyéből is – a vidéki hallgatók aránya 60
százalék fölött van. Szerencsére minden
korosztályt meg tudunk szólítani, és egyre kisebb a lemorzsolódás.
Bereczki-Csák Helga
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A célom?
Sok pénzt
akarok
keresni!
A gyerek öröm.
A gyerek nehézség.
Pszichológus segít megérteni
őket, s mellettük magunkat.

A munkám során sok tinédzserrel találkozom. A fiataloktól beszélgetéseink során előbb-utóbb megkérdezem:
mi a célod, mi a terved a jövőben?
Azonban a kérdés után jelentkezik
a zavart mosoly, az oldalra sandítás,
szemlesütés, majd a szavakkal kifejezhető leglesújtóbb válasz: semmi.
Én meglepődöm, és még egyszer rákérdezem, kicsit máshogy. Biztos volt
valami, amiről álmodoztál kisgyerekként, hogy mi szeretnél lenni, legyen
az akármi! A válasz: nem gondolkodtam. Nem jut eszembe semmi…
Csak sok pénzt akarok keresni.
Okolhatjuk a társadalom torz, irreális elvárásait, az iskolák poroszos,
gyermek-decentrikus módszereit, a
szülők életszemléletét, a kortársak
deformált értékvilágát, amely mögött ugyanazok a tényezők állhatnak.
Mindenesetre eléggé elképesztő és
egyben aggasztó, hogy egész generáció nő fel céltalanul. Helyesbítek: egy
céllal, a pénzkeresettel.
Miben is vannak
segítségünkre a célok?
A kutatások arról számolnak be, hogy
azok az emberek, akiknek van céljuk,
sokkal boldogabbak, kevesebbet unatkoznak, hiszen motiváltak, és mindig törekednek a vágyuk elérésére.
De nem mindegy, milyen is az a cél.
Az irreális célok, vágyak a sorozatos
kudarcélmények hatására mentális
betegségekhez vezetnek. A szociálpszichológusok sokféle következményt sejtetnek az elvárt, az ideális és
a valós – vagy más néven – aktuális
énünk között kialakult távolságok
miatt. Érezhetünk bűntudatot, csalódottságot, szomorúságot, és akár a depresszió is felütheti a fejét. Ezek a célok nem jó célok. Nagyon fontos, hogy
olyan célt válasszunk, amely elérhető,
teljesíthető, és megvalósítása vagy elérése örömmel és hatékonyságérzettel
párosul.
Azonban arra is ügyelnünk kell, hogy
a cél ne legyen könnyen elérhető.
Többször idéztem már Woody Allen
mondását: sosem akartam olyan klubnak a tagja lenni, amely felvett volna
tagjának. Sosem lehet értékes cél az,
amelyért nem kell megdolgoznunk.
Milyen az ideális cél?
Éppen csak nem elérhetetlen, tenni
és dolgozni kell érte, kielégüléssel és
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hatékonyságérzettel jár, örömöt szerez, boldogságot okoz. Olyan célt kell
keresnünk, amely valódi, a sajátunk,
énünkkel azonos, és nem a társadalom
vagy a környezet által áhított. Olyan,
ami belőlünk fakad, öröm tölti el a szívünket, ha rá gondolunk. Ami motivál
bennünket minden egyes nap, figyelmünk központjában van ez a belső
motiváció, ami legbenső énünkből
fakad. Nem beszélve arról, hogy a cél
kontrollt jelent. Kontrollt a sorsunk,
az életünk irányítása felett. Megadja a
napjaink struktúráját, megtanít figyelmet fókuszálni, a lényegtelen dolgokat
figyelmen kívül hagyni.
De mi történik akkor,
ha nincs igazi célunk, csak
a pénzkeresés?
Illetve elegendő cél-e a pénz, a gazdagság és a jólét? Ezen több filozófus
elmélkedett már, és a köznyelv is sorra
hordozza az ezzel kapcsolatos tapasztalatokat szólásmondások formájában.
Az mindenesetre igaz, hogy pénzzel
közelebb kerülhetünk a valódi(?) célokhoz: legyen az utazás vagy egy gyönyörű autó. De ezek a célok valóban a
legbelső énünkből fakadnak? Erre gondoltunk csillogó szemmel, gyermekként, elalvás előtt? A pénzre? A gazdagságra? Kötve hiszem.
A gyermeki őszinteség; a vágyaik nem
ilyen számítóak és hidegek.
Mindannyiunkban ott lakozik a hercegnő, a tűzoltó vagy a szuperhős iránti
vágy. Azonban itt jelennek meg a környezetünk által ránk rótt megterhelő
elvárások, sztereotípiák, olykor túlzó
mértékű idealizálások, melyekkel azonosulni próbálunk. De ilyenkor jön a
szakadék az elvárt, az ideális és a valódi én között. A szakadék egyre mélyül,
míg a gyermeki lelkünk bele nem zuhan, és nem, vagy csak nagyon nehezen tud kimászni. Addig is borzasztóan
szenved.
Tehát a célok mindenki életében nagyon fontosak. A reális, teljesíthető célok formálják jellemünket, erősebbek,
kitartóbbak leszünk általuk. A nem túl
kicsi, de nem is túl nagy célok megvalósítása elérése olykor földöntúli boldogsággal jár, és mi más lehetne fontosabb, mint a csillogó öröm a gyermek
szemében, legyen az egy 6 éves kisfiú
vagy egy 38 éves felnőtt nő?
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KAMATTAL

Lenulláztuk a kamatot,
hogy Ön csökkenthesse fűtésköltségeit!

Igényelje az MFB európai uniós forrású, 0%-os kamattal elérhető
hitelét családi házának, lakásának energetikai korszerűsítésére!
Válassza az MFB kiszámítható hitelét,
• amely felhasználható többek között szigetelésre, a nyílászárók cseréjére,
fűtéskorszerűsítésre vagy akár napelem telepítésére is,
• amely mindössze 10%-os saját forrás mellett akár 20 éves futamidővel
igénybe vehető,
• melynek elő-, vagy végtörlesztéséhez felhasználhatja lakástakarék-pénztári
megtakarítását,
• és amelyhez nem kapcsolódnak további banki költségek!

Csökkentse költségeit az MFB 0%-os hiteleivel!
További információ a www.mfbpont.hu oldalon, illetve az MFB Pontokon, vagy hívja az
MFB Pont központi információs telefonszámát: +36 1 354-3000
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Ha jó könyvet akar,
legyen Szentesi!
Legalább annyira szól a férfiakról, mint a nőkről.

Sorra tűnnek el
a városból
a gyerekek
Az év legjobban várt horrorfilmje, az AZ megérkezett a mozikba! A film alapjául szolgáló regény,
Stephen King könyve 1986-ban jelent meg,
és három évtizede a horrorrajongók kedvence.
A címben szereplő névmás a történet központi
figurájára, egy ősidők óta létező, alakját változtató, démoni figurára utal, aki szabályos időközönként, 27 évente felébred egy Maine államban
található kisváros, Derry csatornahálózatában, és
préda után néz. Áldozatai a városka legvédtelenebb lakói, a gyerekek. Ám ezúttal hét helybeli
iskolás – ahogy magukat nevezik, a Vesztesek
klubja – felveszi a kesztyűt. Ha ők heten idejében megértik, mi is történik velük, akkor talán
megállíthatják a gonoszt… akinek ezúttal piros
krumpliorra és hatalmas, színes cipője van.
A film főszerepében Pennywise életre keltője,
Bill Skarsgard (A beavatott-sorozat: A hűséges) mellett tehetséges gyerekeket láthatunk,
akik fiatal koruk ellenére nem teljesen ismeretlenek a nagyközönség számára. A főszereplő
Billt Jaeden Lieberher kelti életre, akit korábban már olyan filmekben láthattunk, mint a
St. Vincent, az Aloha és az Éjféli látomás, Richie
szerepében pedig az utóbbi idők egyik legmenőbb horror-fantasy sorozatának, a Stranger
Things-nek a főszereplője, Finn Wolfhead
látható.

Míg szereplői az emberi kapcsolatok
szövevényességéről mesélnek, a háttérben megjelenik a gyermekkor, ahonnan
az elbeszélő érkezik. Egy, a nyolcvanas
években felnövő kislány, egy csapongó,
bizonytalan, fiatal nő, egy elhagyott
feleség, egy szerető, egy takarítónő és
négy férfi, akik körül ezeknek a nőknek
az élete forog: novellákra szétbontva
és összefűzve. Pontosan úgy, ahogy az
élet bontja szét és fűzi össze az emberi
kapcsolatokat. Szentesi Éva 2011ben kezdte el írni Rúzs és Tükör című
blogját, amelyben rövid feljegyzésekben mesélt arról, milyen szerelmeken,
csalódásokon és megpróbáltatásokon
keresztül vált felnőtt emberré – egy betegség árnyékában. Ez a novelláskötet a
blog záróakkordja és koronája.

A szerzőről
Író, rákellenes aktivista, a WMN.hu főmunkatársa
2011-ben
indította el Rúzs és
Tükör nevű blogját
ekkor kezdett el
komolyan foglalkozni az írással.
Eredeti
szakmája díszlet- és
jelmeztervező.
A blog indulása után a Style.
hu-nál lett rovatvezető, 2012-től
2015-ig ennél a magazinnál főszerkesztőként
tevékenykedett. 2013 decemberében áttétes
méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. Ekkor
határozta el, hogy betegségét nem kezeli ma-

gánügyként, hanem kiáll a nagy nyilvánosság
elé, és elindította rákellenes kampányát. A
kampány hatására rengeteg nő ment el szűrésre, köztük volt több olyan is, akinek még
éppen időben fedezték fel a tumort. A története
tízezrekhez jutott el, segítve ezzel a bajbajutottakon, illetve a hozzátartozókon. Betegsége
után munkahelyet váltott, és a 2015 márciusában induló WMN.hu csapatának oszlopos tagja
lett, D. Tóth Kriszta felkérésére. Kampányát ott
folytatta tovább. A kampány önálló életre kelt,
TED-előadóként debütált 2016 januárjában, illetve különböző közösségeknek tart előadásokat a betegségről, túlélésről, halálról, kitartásról és gyógyulásról. Első könyve az Athenaeum
kiadónál jelent meg Hamvaimból címmel, 2016
májusában.

Szentesi Éva: Kardos Margit disszidál
Terjedelem: 192 oldal, Kötés: keménytábla, védőfóliával, Ár: 3499 forint
Tervezett megjelenés: szeptember 13., Athenaeum Kiadó

(el)Végre hírportál!

AZ
Amerikai horrorfilm, 135 perc
Korhatár: 18 év
Rendezte: Andres Muschietti
Főszereplő: Bill Skarsgard

www.szabolcsihir.hu

A

bemutatja:

ÁLLÁSBÖRZE
Nyíregyházi

A RÉGIÓ LEGNAGYOBB MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL

2017. NOVEMBER 17.
NYÍR PLAZA
SHOPPING CENTER

Adjon (új) esélyt magának!

Nyír Pláza

20 Kalandozó Magyarok

Lenyűgöző
a Kállayak
ősi fészke,
és itt van
a közelben
Sorra újulnak meg
a kastélyok és a kúriák
Szabolcs-Szatmár-Beregben.

A hálás turisták pedig örömmel járják végig a termeket, a múltat kutatva.
A Nyíregyházáról Máriapócsra, Nyírbátorba tartók eddig megállás nélkül
suhantak végig Kállósemjénen, egy
éve azonban egyre többen kanyarodnak le a főútról, hogy megismerjék az
ország egyik legrégibb nemesi családja, a Kállayak ősi fészkét.
A kállósemjéni Kállay-kúriát tavaly
június óta látogathatja ismét a nagyközönség. A megye életében jelentős
szerepet játszó, a hazánknak miniszterelnököt (Kállai Miklós) is adó
család élt itt. Az épület a második világháború alatt szovjet katonák hadiszállásául is szolgált (ennek nyomait
nem sikerült mindenütt eltüntetni),
később pedig kollégiumként funkcionált. A teljes felújítás után gyönyörűen berendezett kúria kedvenc
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célpontja a megyejáróknak. – Folyamatosan arra törekszünk, hogy akár
kirándulási célpontként, akár
rendezvényhelyszínként a nosztalgiahangulatot a hétköznapokon
is átadhassuk vendégeinknek, igazi élménnyé téve számukra a 20-as
években, és a Kállay család és Kállósemjén múltjában tett időutazást –
mondja Kozma Mihály ügyvezető.
De ugyanúgy emlékezetessé kívánják
tenni a nagy napot az itt házasságot
kötők számára, illetve különleges élményt nyújtani az egyéb rendezvények résztvevőinek.
– Ezt hivatott biztosítani igényes történelmi kiállításunk, a „20-as évek kávéháza”, elegáns rendezvénytermünk,
hangulatos angolparkunk, szálláshelyeink és nyolcvanhat éves kipróbálható Ford A modellünk – teszi hozzá
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az ügyvezető. Mindezzel összhangban a
saját rendezvényeik is hasonló témára
épülnek. Az idei Múzeumok éjszakáján
a Kállay-kúria egy különleges csemegével igyekezett kedveskedni a Nyírség
kultúrakedvelő közönségének. – Mivel
a 2015-ös felújítás során a kúria a 20as, 30-as évekbeli küllemét kapta vissza,
illetve kávézónk, rendezvénytermünk,
1931-es Ford A modellünk is ezt az időszakot eleveníti meg, így ezen az estén
vendégeinket is a két világháború közti

„Boldog békeidők” hangulatába kívántuk visszarepíteni – eleveníti fel a nyár
eleji eseményt Kozma Mihály. A 20-as
évek kávéházává alakított rendezvényteremben – a Talán Teátrum előadásában „Üzenet egy valamikori kávéházból”
címmel – a korszakot idéző humoros,
sok zenével fűszerezett színielőadást tekinthetett meg a közönség.
A kúria és a körülötte lévő park által
biztosított különleges hangulatot az
éjszakai tűzgyújtás, közös éneklés és

a néptánc tökéletes élménycsokorrá
alakította. A kúria kertjében álló Kállay-kápolna, melyet a mai napig használ
temetkezésre a család (itt nyugszik – a
többi között – Kállay Kristóf szentszéki
követ és neje), és környezete felújítása
során emlékműveket és művészeti alkotásokat helyeznek el, hogy a kegyeletüket lerovók méltó körülmények között
emlékezhessenek meg a település életében oly fontos szerepet játszó Kállay
családról. A kastélykert helyreállításával
hangulatos pihenőpark, sétányok, zenepavilon, régi idők focipályája, teniszpálya, korabeli játszótér, testgyakorló
pálya és képzőművészeti alkotások kerülnek a kertbe.
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Nyíregyházi 21-es:

Majchrovics János
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 kérdezünk. Huszonegyet.
Becenevén ismeri, emlegeti mindenki a divattáncos dekoratőrt. A mindig életvidám, a
megbízható, a tettre és munkára kész, vad,
vagy csak merész ötletekkel teli Majrót.
Vagyis Majchrovics Jánost. Ezúttal őt találta meg a Nyíregyházi 21-es.

1.

2.

Fiúk között ritkább a táncos. Mikor
ejtett rabul ez a művészet?
Egészen 13 éves koromig egyáltalán
nem érdekelt a formációs tánc. Aztán
egyszer Bárány Dezső barátom elvitt
magával táncórára. Ott egy más típusú közösséggel találkoztam, mint a
jósavárosi focipályán. Azóta az egész
életemre jellemző a tánc – a barátaim is mind kapcsolódnak valahogy a
tánchoz.
Mikor, honnan indult a pályád?
Mezősiné Bak Julianna tanítványa
voltam, ő a mai napig aktív, formációs
táncot tanít. Aztán jött a dzsessztánc,
amit akkoriban dzsesszbalettnak hívtak – jelzem, akkor még jól állt nekem a cicanadrág -, amelynek most
dzsessztánc a neve. Aztán 1985-ben

3.

bemutatták az első break-tánc filmet. Ott vesztem el. Az akkori Krúdy
moziban megnéztem vagy tízszer
(azóta videón is megszereztem).
A barátaimmal gyorsan párhuzamot
vontunk az amerikai gettók és a jósavárosi panelek között – és hirtelen
négerek lettünk. A dzsessz-formációs táncokat ráraktuk a divattáncra,
amelynek Magyarországon még nem
volt hagyománya. Nemcsak csapat-,
egyéni sikereket is értem el, például
1987-ben Torinóban én képviseltem
Magyarországot egy fesztiválon.
A Sárospataki Diáknapokról jutottam
tovább az operettszínházi válogatásra, majd onnan Torinóba. A színház
világával 1989-ben ismerkedtem
meg, amikor a Mandala Dalszínházhoz kerültem. Így ötvöződött a színház és a divattánc, amelyből aztán
1993–94-ben létrejött a KO Dance
Factory, majd 2000-ben az Y2k Divattánciskola.
Divattánc? Milyen tánc most a divat?

6.

7.

8.

Divattánc az, amit egy időszakban a
fiatalok éppen a legtöbben művelnek kapcsolatok létesítése céljából.
Kétszáz éve a magyar néptánc is
divattánc volt. Most a formációs és
dzsessztánc a divatos.
Mennyi idő alatt derül ki valakiről,
hogy tehetsége van a tánchoz?
Ha nagyon tehetséges, akkor rögtön,
de általában három hónap elteltével
már látjuk, ki született színpadra vagy
közösségi táncra, és ki lesz az, akinek
a tánc kulturális tevékenység marad.
Melyik korosztály a legfogékonyabb a táncra?
Divattáncra a 12–15 éves korosztály
a legfogékonyabb, elég jó generációk
születtek, illetve a 6–8 évesek is felsorakoznak mögöttük.
Bejártátok a világot. Hol éreztétek
a legjobban magatokat?
Spanyolországban, Mallorcán. Én itt
nyugalmat, harmóniát találtam. Ez az
a hely, ahol Nyíregyházán kívül szívesen élnék.
Melyik fellépésetekre vagy a legbüszkébb?
Nemrég ismételték az M3-as csatornán az 1996-os Ki mit tud?-ot, amin
az akkori formációs táncos csapattal a döntőbe jutottunk. Akkoriban
a Nyírség Táncegyüttes győzött; a
nagyszerű néptáncosok kicsit elhomályosították a mi eredményeinket.
De annyi biztos, hip-hop formáció
1996-ot megelőzően nem volt a tehetségkutatón. Véletlenül kaptam
el az ismétlést a tévében: nagyon jó
érzés volt újra végignézni az akkori felvételeket. Ezek voltak a kezdeti
sikerek – három év alatt nyíregyházi
lelkes amatőrökből állt össze a formáció, melyet a szakmai zsűri is elismert a Ki mit tud?-on. Azóta több szép
sikert értünk el, a pop műfajjal együtt
nőttünk fel. 2001–2003 között a teljes tánccsoport szerepelt a Dzsungel
könyvében, a Made in Hungáriában
mi adtuk a háttértáncosokat. A Made
in Hungária volt a szakma csúcsa:
18 táncos, egy komplett tánckar szerepelt a színházban. A divattáncból
és a színházból alakult ki a mi egyedi
stílusunk.
Melyikre nem akarsz emlékezni?
Táncos műfajban nincs negatív élményem; csak élményekről tudok
beszámolni.
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Mi a tipped, tíz nyíregyháziból
hány ismer meg az utcán?
Most már egyre kevesebben. Öregszem. Egyre jobban a háttérbe vonulok.
A tánc drága mulatság. Mibe kerül
egy fellépőruha?
A divattánc lényege, hogy utcai ruhában is mutat, így nem drága. Csak
a versenycsoportnak vannak drága
jelmezei.
Ki a kedvenc táncosod?
Fred Astaire, utána Michael Jackson.
Dekorálsz, táncolsz. Melyik a hobbi, melyik a munka?
Mindkettőt imádom. A dekoráció,
belsőépítészet a munkám, de egyik
szenvedélyem is. Az ÉVISZ-ben építésztechnikusként végeztem, majd a
budapesti könnyűipari műszaki főiskolán gyártmányfejlesztő mérnök,
bőripari tervezőmérnök diplomát szereztem. Ez a „gépesített verziója” az
iparművészetinek. Aztán következtek
a Mandala Dalszínháznál a díszletes
évek, amelyekre nagyon büszke vagyok. Talán sokan emlékeznek még
az Open Doors kék felhőire – ez volt
az első nyíregyházi dekorációs munkám. De hogy említsek egyet napjainkból is: az élményfürdő dekorációja
is az én munkám.
Nemrég hajóra szálltatok.
Egészen mostanáig, 18 évig a Bujtosi Szabadidő Csarnokban volt a
székhelyünk, de a felújításakor olyan
átalakulások történtek, hogy a régi
bázis alkalmatlanná vált arra, amire
használtuk. Ugyanakkor mindig vonzó volt számomra a Bujtosi tó partján
álló „hajó”. Érdekes színfolt a belvárosban, nagy élet mégsem volt benne

14.
15.

16.

17.

soha. Szerencsénkre épp kiadó volt
18.
az emelet… A Bujtosi egyidős volt a
tánciskolával, az volt az otthonunk,
19.
klubként is működött, közösségi bázis volt. Időbe telik, mire az új helyet
belakjuk, kiépítjük, de megoldjuk.
Ha utazás, akkor északra, délre,
keletre, vagy nyugatra?
Tengerpartra, meleg helyre!
Mi a legjobb Nyíregyházában?
A nyíregyháziak. Számomra ez egy
20.
nagy család. Jósavárosban nőttem
fel, anyukám még most is ott él, a
munkám is részben odaköt, igaz, 21.
most már Sóstón lakunk a feleségemmel, gyermekemmel.
Amikor olyan fiatalokkal beszélgetek,
akik el akarnak innen menni, azzal
érvelek: nincs jobb attól, mint mikor
tudja az ember, van kihez fordulnia,
akivel a bánatát, örömét meg tudja
osztani, és ez a család, a barátok.
Sosem szeretnék magányos sikeres
ember lenni.
Mi a legrosszabb?
Nem elég nyitott az újdonságokra.
Félnek a vad dolgoktól, pedig álta- 
lában, ha a vad dolgok letisztulnak,
akkor születnek az igazán eredeti
dolgok. Az átlagember, a közélet, a
közművelődés, a városvezetés is ritkán „őrül meg”, pedig az őrültség jó.
Szerinted ki a legjobb arc Nyíregyházán?
Gajdos Laci. Nincs személyes kapcsolatunk, de ismerjük egymást. Amit
ő a Nyíregyházi Állatparkkal létrehozott, pont ellentéte annak, amit az
előbb mondtam. Kevesen vannak
Nyíregyházán, akik mernek nagyot
álmodni. Ő mert, és meg is csinálta.

Bicikli, motor vagy autó?
Autó.
Töltött káposzta, vagy káposztás
cvekedli?
A gyermekem úgy fogalmazta ezt
meg, hogy mi „malacvegetáriánusok” vagyunk. A sertéshús kiesett
az étrendünkből. Egyébként is kevés
húst eszünk, de nem vagyunk vegetáriánusok.
Sör, bor vagy pálinka?
Egyik sem; nem iszom alkoholt.
Szeptember 29-én felléptek a Sunshine Total Music Partyn. Mivel készültök?
Minden évben mi vagyunk az a nyíregyházi tánccsoport, amelyik lehetőséget kap a Sunshine-tól a fellépésre,
ez nagy megtiszteltetés számunkra.
Minden évben valami újat találunk
ki. Annyit elmondhatok: csak magyar
zenékre készül a formáció. Ma a magyar zene fesztiválkorszakát éli. Magyar fesztiválzenei slágerekre 16-18
fős produkciót láthat majd a közönség a Continental Aréna színpadán.
Cservenyák Katalin
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