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Újabb útépítések Nyíregyházán
Elkezdődtek az útépítési és csapadékvízcsatorna-építési munkálatok Kőlaposon, a Kengyel
utcában és Sóstóhegyen, az Aranykalász soron. A Kengyel utcán a zúzottkő útalap építése
zajlik; várhatóan június 11-étől indulhatnak
az aszfaltozási munkálatok. Az Aranykalász
soron a mostani munkafázisban közműfeltárásokat végeznek, június 6-ától az útszegélykő
rakását kezdték el. A kivitelező tájékoztatása
szerint a munkálatok mindkét helyszínen félpályás útlezárás mellett folynak. Oroson pedig
június 11-én kezdődnek a Babér, a Borostyán
és a Napsugár utca útépítési munkálatai.
Az arra közlekedőknek forgalomkorlátozásra
kell majd számítaniuk. A szakemberek kérik a
gyalogosok és a gépjárművezetők türelmét és
megértését, és hogy az érintett szakaszokon
fokozott figyelemmel közlekedjenek.

Zseniális gépírója
van Mátészalkának
A kisfiú a világranglistára is felkerült.
A Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége idén is meghirdette
a Teöreök Aladár Oszágos Gyorsíró-,
Gépíró- és Szövegszerkesztő Versenyt, aminek eredményhirdetése a
közelmúltban volt Budapesten. Az
országos versenyen Szabó Nándor,
a Mátészalkai Képes Géza Általános
Iskola 7/C osztályos tanulója is részt
vett gépírásból. Rendkívüli tehetségének köszönhetően a gyermek (1–8.
osztályos) versenyzők kategóriájában
2. helyen végzett, 10 perces másolás
során 2 377 betű leütést teljesített, hibátlanul. Ezzel egy időben zajlott egy
nemzetközi gépíróverseny az interneten, amelyen Szabó Nándor többnyelvű verseny kategóriában (13–16

éves korosztály) sikeresen teljesítette a
magyar, angol, német, finn és holland
nyelvű feladatokat, és teljesítményével
a világranglista 26. helyét foglalta el.

www.szabolcsihir.hu
Nagyon megviselte a
szabolcsi meggyet a tavasz
Kevesebb és drágább lesz a meggy is
idén. A tavalyi rekord, 100 ezer tonnánál kevesebb lesz idén a meggytermés
hazánkban, várhatóan 60-70 ezer tonna

körül mozog majd a mennyiség, emiatt
pedig az árak is emelkednek – derül ki a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
körképéből. Az idei szokatlanul hideg és

őszies tavasz, az eleinte száraz, majd később csapadékosra forduló szeles időre
vezethető vissza a terméskiesés. Mindez
leginkább az ország keleti térségét érinti,
a meggyfajták közül elsősorban a Kántorjánosit, míg az Újfehértói fürtösnél
átlagos termésmennyiség várható. Az
EU legnagyobb termelője, Lengyelország
meggyültetvényeiben is 40 százalékos
kárt okoztak a tavaszi fagyok. Lengyelország mellett hazánk is az Európai Unió
egyik meghatározó meggytermelője; a
második helyen áll. Magyarországon
mintegy 14 ezer hektáron termesztenek
meggyet, az éves meggytermés átlagosan 60-90 ezer tonna között mozog. Az
éves meggyfogyasztás pedig 15-20 ezer
tonna. Az elmúlt években erősödött a
friss piaci fogyasztás és növekedett a fagyasztott meggy iránti kereslet is, ám a
vásárlók körében továbbra is a meggybefőtt a legkedveltebb. A hazai meggy
jelentős része, körülbelül 80 százaléka
exportra kerül. Legjelentősebb célpiac
Németország. A korai magyar meggy a
piacokon és az üzletekben már a jövő
héttől kapható lesz.


(MTI)

RÖVID HÍREK 3

SzabolcsiCafé

Új rendőrautók jelennek meg
Nyíregyháza útjain
Korszerű járművekkel
bővült a flotta.
17 új szolgálati gépkocsit – Skoda és
Audi gyártmányúakat – adtak át a helyi szervek vezetőinek június 3-án a megyei rendőr-főkapitányság épülete előtt.
A korszerű gépjárművek hatékonyan
támogatják a megyei állomány szolgálatellátását. Az új gépkocsik rendszerbe
állításával a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendőr-főkapitányság gépjárműveinek átlagos életkora körülbelül
három év. A rendőrség munkájában a
gyors reagálás, a szolgálati feladatok
biztonságos ellátása és a logisztikai tevékenység hatékony végrehajtása alapvető követelmény, amelyek teljesítése
elképzelhetetlen az elhasznált, magas
futásteljesítményű gépjárművek folyamatos amortizációs cseréje nélkül.
A gépjárművek szállítói öt évig, vagy
200 000 kilométer futásteljesítményig

biztosítják a szervizhátteret; minden
gépjárműhöz rendelkezésre áll a nyári
és a téli gumiabroncskészlet. A gépkocsik megfelelnek a biztonsági, a környezetvédelmi és a rendőrségi követel-

Nyíregyházán minden kutyát
megszámlálnak
Kötelező az adatszolgáltatás.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. minden
ingatlanhoz eljuttatja az ebösszeíró
adatlapokat, melyeket ebenként, az

oltási könyv alapján kitöltve kell elhelyezni a gyűjtőládákba. A ládák
megtalálhatók az állatkórházban, az

ményeknek, számos vezetést támogató
rendszerrel, légkondicionálóval vannak
ellátva, a rendőrök felszerelése biztonságosan és rendezetten helyezhető el az
utas-, illetve a csomagterükben.
állatorvosi rendelőkben, a Polgármesteri Hivatal Főbejáratánál, a Búza
téri piaccsarnok főbejáratánál lévő
irodában vagy a Hősök tere 9. szám
alatti parkolási ügyfélszolgálaton. A
nyomtatvány személyesen leadható
a társaság Tüzér utcai ebnyilvántartó
telephelyén is, vagy elektronikuson
elküldhető az eb@nyirvv.hu e-mail
címre. Az adatlapot le lehet tölteni a
nyirvv.hu oldalról. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát
a Polgármesteri Hivatal munkatársai
ellenőrizni fogják. A NYÍRVV Kft.
honlapján Szemán Sándor főjegyző
tájékoztatja a lakosokat, az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkező változásokat,
szaporulatot írásban bejelenteni. Az
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat
maga után, melynek legkisebb összege
30 ezer forint.
Beküldési határidő: augusztus 31.

Kiadó: BDR Média Kft. | Megjelenik havonta, 30 ezer példányban Nyíregyházán | Főszerkesztő: Bereczki-Csák Helga | Újságíró: Cservenyák Katalin +36 20/50 28011
Szerkesztőség: szerkesztoseg@szabolcsihir.hu, bdrmedia@bdrmedia.hu | Levelezési cím: 4024 Debrecen, Piac u. 28/C. I. emelet 14-15. | Telefon: +36 52 955 300
Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Lapposta Kft.| Címlapfotó: Pixabay
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Nyíregyházi séták címmel a városnap alkalmából nyílt meg a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban Zsadányi Zsolt
festőművész kiállítása. Ahhoz az eseményhez kapcsolódva, amely
meghatározó volt a település életében: Károlyi Ferenc gróf 1753.
május 16-án bocsátotta ki pátenslevelét annak érdekében, hogy
Nyíregyházát benépesítse. Jó ötlet volt az újratelepítés, s mint láthatjuk, sikeres is. A hajdani pár száz lelkes településen ma virágzó
város fejlődik; közel 120 ezer lakót számlál.

Akinek a
kezei között
megelevenedik
Nyíregyháza
Helyi épületeket fest
az ibrányi művész.

A városalapítás évfordulóján mindig nagyobb érdeklődéssel fordulunk a múltunk felé, idézzük fel az ősök emlékét, járjuk végig a
város virágos tereit, árnyas utcáit. Meg-megállunk egy szép kapu
vagy épület előtt, próbáljuk elképzelni, vajon kik lakhattak ott 100
éve vagy még régebben, hogy éltek, miről beszélgettek a tűzhely
melege mellett, örömből vagy bánatból jutott-e nekik több.
Sokféleképpen lehet szeretni a várost. Lehet úgy, hogy naponta
elsétálunk a kedvenc helyeinkre, s tekintetünkkel végigsimogatjuk
az épületeket. Lehet úgy, hogy körmünk szakadtáig ragaszkodunk
a fához, ha ki akarják vágni, mert valamikor a lombja alatti padon
írtuk a leckét írtuk. Nagyon szerethetjük úgy is, hogy óvjuk épületeit, és nem bontjuk, hanem felújítjuk őket. Szeretjük, amikor
fotózzuk, festjük, rajzoljuk a várost, vagy éppen a krónikáját írjuk.
A festészet néma költészet. Zsadányi Zsolt festőművészként évtizedek óta rója Nyíregyháza utcáit, meg-megáll egy-egy épület,
kapu előtt, lefotózza, hogy aztán sétáiból kiállítás kerekedjék, az
épületek úgy jelenjenek meg, ahogyan a művész láttatni szeretné
őket.
Későn, 17 évesen kezdett el festeni. Hajdúdorogon született, ott
járt iskolába is, majd Budapestre, a csepeli Kossuth Lajos-szakközépiskolába jelentkezett, ahol öntészetet tanult. Lássuk be, a vasas
szakma elég távol állt a festészettől. Mégis itt, ebben az iskolában
kezdett el rajzolni, festeni Zsadányi Zsolt – igaz, teljesen véletlenül. Egy napon megfázás miatt nem ment iskolába, a kollégiumban maradt. Akkori barátnője vonzódott a képzőművészethez, a
koliban pedig volt egy virágos poszter, egy Brueghel-kép. Unalmában Zsolt elkezdte másolni a posztert. Ahogy szorgoskodott,
egyre jobban tetszett neki a rajzolás. Mint mondja, beszippantotta.
Akkor már valószínűleg tudta, hogy sosem lesz belőle vasöntő.
Egyszerre három szakkörre kezdett járni, hogy az elvesztett időt,
amit a rajztanulással tölthetett volna, pótolja. Amint leérettségizett, hazajött, és Nyíregyházán, az akkori Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz–rajz szakán folytatta a tanulást. Kezében friss diplomával (1989-ben) már Sátoraljaújhelyen találjuk:
porcelánfestőket tanít. Ibrányba 1996-ban költöztek, ahol azóta
is az alapfokú művészeti iskolában dolgozik művész-tanárként,
közben tagja lett a Magyar Alkotóművészek Egyesületének is. Ibrányban nőttek fel gyermekei is: nagyobbik lánya Manchesterben
dolgozik, a kisebbik másodéves az ELTÉ-n, anglisztika szakon.
Zsadányi Zsolt szerint nem ihlet, szorgalmas munka van. Mindennap dolgozni kell. Leülni az asztalhoz, és dolgozni. A festészet
is munka. Vannak persze hangulatok, melyek elindítanak gondolatokat, dolgokat, de az eredmény záloga a mindennapi, szorgos
munka – ezt tanítja a növendékeinek is. Nyíregyháza utcáit járva
újabb és újabb szépségeket fedez fel. Tereket, épületeket, kapukat.
Lefényképezi őket, majd otthon, minden részletre kiterjedően,
aprólékos gonddal készíti el a rajzokat. Az így ábrázolt épületeken
szinte átsüt a szeretet.Ez a szeretet folyamatosan megjelenik a közösségi oldalon is, ahol rendszeresen megosztja rajzait. Nézeget-
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ve őket, az jut az ember eszébe: nagyon
szeretheti a várost az, aki annyi figyelmet
szentel az épületeinek.
Azt mondja: igyekszik elkapni, és a rajzokon megjeleníteni a terek, épületek,
kapuk hangulatát. Ezért van az, hogy
mielőtt munkához látna, egy kisebb

kutatást is végez. Igyekszik megismerni az épületek, kapuk, terek történetét,
hogy visszaadhassa azt a rajzon, festményen. Ezért érezzük a Zsadányi Zsolt
által megfestett kapu, épület láttán, hogy
mintha élne. Mintha valaki belülről éppen készülne lenyomni a kilincset, hogy

kilépjen elénk a múltból. Biccentsen,
kalapot emeljen, majd sietve távozzon
oda, ahonnan jött, vissza egy letűnt világba, mintha itt sem lett volna.
Azt üzeni a képeivel, hogy járjunk nyitott
szemmel, lássuk meg az értékeket. Megfestette kedvencét, a városházát télen,
nyáron, tavasszal és ősszel. A Glück-házat, a Haas-házat, a Takarékpalotát és a
Jósa András Múzeum épületét; a Szent
István utcai, szecessziós pávás házat. A
sóstói Svájci-lakot, a víztornyot, a Krúdy
szállót – egy boldog, békés idő tanúját,
melynek taraszán minden nyáron élőzene szólt. S ahol esténként fél Nyíregyháza táncolt.
Nyíregyházi sorozata egy év alatt készült
el; közel 40 akvarellből áll. Akvarell, csőtoll és ceruza: ezek vannak a keze ügyében. Most nagy tervei vannak: akvarellfestő kurzust szeretne indítani Nyíregyházán, miközben megörökíti Ibrány
legszebb épületeit. De már a japán építészet felé is kacsintgat, régi álmát szeretné
megvalósítani: elutazni Japánba.
Cservenyák Katalin
további érdekességek:

WWW.SZABOLCSIHIR.HU
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Moly.Net:
díjnyertes
nyíregyházi
találmány!
2,5 millió forint
a jövő feltalálóinak
és tudósainak.
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A 28. alkalommal meghirdetett,
2018–19. évi Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb, legtehetségesebb fiatal
feltalálóinak és tudósainak 10 díjat,
két különdíjat és a díjakkal járó több
mint 2,5 forint ösztöndíjat osztott ki
a május 29-ei eredményhirdetésen a
versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség. A 20 év alatti fiatalok
számára meghirdetett verseny végső
szakaszához érkezett. A 168 pályázó
közül az első fordulóból 116 jutott
tovább, akik közül 96-nak sikerült
kidolgoznia és bemutatnia pályázatát az akadémikusokból és gazdasági
szakemberekből álló bírálóbizottságnak.
Első díjat nyertek
Vámosi Flórián Balázs és Pósa Péter
(Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium) „Csillagászati távcsövek automatizálása és távvezérlése” című pályázata. Rendszerük segítséget nyújt
az amatőr csillagászoknak, hogy az
adatgyűjtés és az űrfotózás teljesen
automata módon történjen. A tervezésénél fontos szempont volt a mobilitás kérdése, a megfelelő méretek
használata és az energiatakarékosság.
Mészáros Botond (Gheorghe Pop

de Băseşti Technológiai Líceum,
Szilágycseh) „N-test problémák szimulációja m-dimenzióban” című
pályázata. A fiatalnak sikerült egy,
a jelenlegi módszerek nagy részénél
jóval átfogóbb matematikai szimulációs modellt leírnia, majd azon
olyan optimalizációs módszereket
értelmezni, melyek jelentős mértékben csökkentik a rendszer kiértékeléséhez szükséges időt és memóriát,
miközben megmaradnak rendszerfüggetlennek.
Zsigó Miklós (Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza) „Moly.Net” című
pályázata. A kifejlesztett eszköz egy
új kialakítású feromoncsapda, melyben egy jó minőségű kamerát és egy
megfelelő mikrokontrollert helyezett
el a pályázó, amelyek távirányítással
képet készítenek arról, hogy éppen
mi látható a csapdában, és ezáltal
képet kaphatunk a (alma)molyrajzás
térbeli és időbeli lefolyásáról.
Az elsődíjas pályázók megkapták
a lehetőséget a bírálóbizottságtól,
hogy Magyarországot képviseljék az
Európai Unió 2019 szeptemberében
Szófiában megrendezendő 31. Fiatal
Tudósok Versenyén, amin 37 ország
fiataljai versenyeznek az értékes
(3 500-7 000 euró) díjakért.
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Spenótos, sajtos muffin
Boros Vali

Nem kérdés, hogy Boros Vali az ország,
de legalábbis Szabolcs-Szatmár-Bereg
legismertebb háziasszonya, gazdaasszonya. Egymásnak adják a kilincset
kékcsei konyhájában a tévéstábok és az
újságírók. Közben újabb és újabb receptek pattannak ki a fejéből, melyeket
szívesen oszt meg közösségi oldalán.
Íme, a legújabb:
Hozzávalók: 5 dkg spenót, 2 cikk fokhagyma, kevés sajt (a legjobb a feta
vagy morzsás, de lehet gomolya),
5 dkg vaj, 10 dkg liszt, 1 dl tej vagy joghurt, 1 teáskanál sütőpor, 2 tojás,
só szájíz szerint (kb.3 csipet).

Elkészítése: A spenótot a zúzott fokhagymával egy kevés vajon megfon�nyasztottam, félretettem kihűlni, a sajtot
jó apróra kockáztam. A liszthez kevertem a sütőport, egy másik tálban a
tojás, vaj és tej keverékét alaposan
simára kevertem, majd hozzáadtam a spenótot, amit előbb ös�szevagdostam. Belekevertem a
sajtot, ezt is elkevertem, majd
ehhez kevertem a sütőporos lisztet. Formákba öntöttem, és megsütöttem.
Jó étvágyat kíván:

Jegestea
gyümölcsös ízben
Régen sok ice teát ittam, de rájöttem, a gyümölcs helyett
csak aroma van bennük; ebben valódi gyümölcs van.
Legelőször a gyümölcsöt kell elkészíteni, ahhoz mérjük
a teát. A cseresznyét kimagoztam és gyümölcscentrifugán lenyomtam, a kapott levet lemértem: nekem 6 dl
lett belőle. Feltettem 6 dl vizet forrni, tettem hozzá egy
filter fekete teát, de nem túl sokáig áztattam. Ekkor még
melegen hozzátettem 2 evőkanál cukrot, egy fél citrom
levét, majd a gyümölcslét, ekkor újra felforraltam, és
sterilizált üvegekbe töltöttem. Száraz dunsztban hagytam kihűlni. Ezt bármilyen friss gyümölcslével lehet
variálni. Az eperhez lehet pár mentaágat is tenni, de
például majd a szilvához a zöld tea a finomabb.
Akinek nincs gyümölcscentrifugája: gyümölcsöt turmixoljuk és egy sűrű szitán átnyomjuk, hogy a rost fent
maradjon, és csak a levet kell a teához adni.


http://borosvalikonyhaja.blogspot.com
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A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díjat 2013-tól adományozzák azoknak a hazai és
határon túl élő pedagógusoknak,
akik kiemelkedő munkát végeznek a tehetséggondozás területén.
A díj neve, a „Bonis bona discere” latin közmondásból ered, ami
annyit jelent: „Jótól jót tanulni”. A
Nemzeti Tehetség Program egyik
célja, hogy erkölcsi és anyagi elismerésben részesítse azokat a pedagógusokat és szakembereket, akik
kiemelkedő és példaértékű munkát
végeznek a köznevelésben. Ennek
érdekében – az Emberi Erőforrások
Minisztériumának kezdeményezésére – a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásáért felelős szervezet, az
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
meghívásos pályázatot írt ki a szakmai elismerés szempontrendszerének kidolgozására.

Ben Slimenené Czipa Boglárka Piroska

Rangos
kitüntetést
kaptak
nyíregyházi
pedagógusok
Jótól jót tanulni.

A díjátadón Schanda Tamás európai uniós fejlesztésekért felelős
államtitkártól elismerést vehetett
át Ben Slimenené Czipa Boglárka Piroska, a Nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnázium magyar–orosz–francia szakos pedagógusa. A tanárnő – az intézmény
vezetője szerint – a nevelőtestület
egyik legsokoldalúbb, legelkötelezettebb, legeredményesebb tanára,
aki a tanulókhoz, a szülőkhöz és a
kollégáihoz példaértékű szorgalommal és szakmaiságon alapuló
cselekvéssel viszonyul.
Tanárnő 1990 novemberében
kezdte el a munkát a Nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban.
Az első években magyar nyelv és
irodalom tantárgyat tanított, majd
– a nyelvtanári oklevele megszerzése után – a francia nyelvet azokban a csoportokban, ahol a nyelv
második idegen nyelv volt. Közben
elindította az utazás és turizmus
tantárgy tanítását is, amely 2012ig az érettségiző tanulók számára
ötödik érettségi vizsgatárgyként
választható tárgy volt. A tantárgy
sikere és rendkívüli népszerűsége abban rejlett, hogy az érettségi
vizsga letétele után a középfokú
nyelvvizsgával rendelkezők idegenvezető- és hostess-képesítést

szereztek. Hosszú évekig volt a
képzés vezetője, amelyhez más középiskola tanulói is csatlakoztak.
Ben Slimenené Czipa Boglárka
Piroska tanárnő pályafutása során
többször tudott megújulni a magyar és az orosz nyelv sikeres tanítása és versenyeztetése mellett.
A tanulmányi versenyeken tanítványai kimagasló eredményekkel
járultak hozzá a gimnázium sikereihez. Mindezek mellett szakmai
továbbképzéseit kivételes aktivitással teljesítette.

Kerekesné Kádár Marianna

Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjjal tüntették ki a nyíregyházi
Bem József Általános Iskola pedagógusát, Kerekesné Kádár Mariannát is. A pedagógus 39 éve
végez eredményes tehetséggondozó tevékenységet. Diákjai számos
alalommal szerepelnek megyei és
országos versenyeken, amelyeken
szép sikereket érnek el.
Kerekesné Kádár Marianna legfontosabb pedagógiai attitűdje az
elfogadás, a szeretetteljes légkörben való oktatás és tehetséggondozás. Ennek érdekében olyan
csoportos és egyéni foglakozásokat
tart, ahol a tanulók jól érzik magukat, és emiatt minden erejükkel
arra tudnak koncentrálni, hogy
teljesítményük maximális legyen.
Az elfogadás és a másság maximális figyelembevétele, a család,
a szülők bevonása nagyon fontos
a számára. Így tanulói nagy akaraterővel képesek legyőzni esetleges
hátrányukat – méltatta kiváló pedagógusát az iskola vezetése.
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Bölények születtek Nyíregyházán
Két borjúval gyarapodott a Nyíregyházi
Állatpark európai (Bison bonasus) és
amerikai (Bison bison) bölénycsordája. Mindkét utód egy héten belül jött
világra: az európai bölénybikának és
a két tehenének a most született kisbikával együtt már négy borja van, az
amerikai bölényeknél egy ivarérett hím
és három nőstény mellett egy üszőborjú jött világra. Révészné Petró Zsuzsa,
az állatpark szóvivője hozzátette, hogy
az egyhetes üsző születése után néhány
órán belül már lábra állt, mostanra pedig
csatlakozott anyjával a park bölénycsapatához. Az itt élő állatok idejük nagy
részét táplálkozással töltik, de szívesen
hemperegnek az iszapban és a homokban is.
Az európai bölény a kontinens legnagyobb szárazföldi emlőse, amely állatkertek nélkül ma nem létezhetne a szabad természetben. A középkori krónikákban még sűrűn szerepelt a bölény; a
feljegyzések szerint a faj egyedei egészen
a 18. századig éltek Magyarországon, az
utolsó példányt 1790-ben ejtették el.

(el)V

égre

Nem sokkal ezután szinte egész Európából eltűnt a bölény, csak a lengyelországi
Bialowieza őserdejében maradt meg az
egyetlen, pár száz egyedből álló populáció. Élőhelyük azonban a frontvonalban
feküdt, így 1916-ban már csak 150 állat-
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ból állt a bölénycsorda, az utolsó állatot
pedig 1919. február 21-én egy vadorzó
ölte meg a bialowiezai őserdőben.
(Forrás: MTI)
további érdekességek:
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Hirdetési
lehetőségekért,
megjelenésért,
egyedi ajánlatokért
KERESSE
KOLLÉGÁNKAT:
Szél-Szabó Erzsébet
+36 20 420 4332

szabo.erzsebet@bdrmedia.hu

Papp-Dorcsák Nikolett
+36 30 648 5874
dorcsak.nikolett@bdrmedia.hu

Varga-Sziky Anita
+36 30 647 7255
sziky.anita@bdrmedia.hu

12 SZEMÜVEG

SzabolcsiCafé

Amikor már
a szolgálólányok
is lázadnak a
rendszer ellen
Áldott legyen a harc!

Az Emmy- és Golden Globe-díjas
sorozat, A szolgálólány meséje a 3.
évaddal folytatódik. A Margaret
Atwood hasonló című, klasszikus regényén alapuló sorozat a
disztópikus Gileádban játszódik,
az Egyesült Államok helyén létrejött totalitárius társadalomban. A
környezeti katasztrófák és zuhanó
születésszám által fenyegetett Gileád élén egy beteges, fundamentalista rezsim áll, amely úgy bánik a
nőkkel, mintha az állam tulajdonai
lennének.
A tizenhárom részes harmadik
évad mozgatórugója a címbeli

szolgálólány, June (Elisabeth
Moss) lázadása Gileád disztópikus
rendszere ellen, miután a második
évad végén úgy döntött, hogy mégsem menekül gyermekével együtt
Kanadába, hanem visszatér. Most
azért küzd, hogy szembeszálljon a
rendszerrel, bármilyen csekélyek
is az esélyei. Váratlan találkozások, árulások és egy utazás Gileád
rettenetes központjába mind arra
késztetik a főhősöket, hogy kiálljanak az igazságért az ellenállás
“Áldott legyen a harc!” jelmondatát követve.


(Forrás: HBO)

Hazudj még!
A titok mindig kiderül.
Egy város, mely lakóinak kis társaságát egy szörnyű titok köti össze. Az új évadban egy új karakter
érkezik, akinek feltett szándéka, hogy lerántsa a
leplet az összeesküvőkről. Az HBO saját gyártású,
titkokkal teli sorozata középosztálybeli anyukákról szól, akiknek látszólag tökéletes az életük. Látszólag. Az Emmy-díjas Hatalmas kis hazugságok
2. évadával tér vissza. A főbb szerepekben: Shailene Woodley, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Zoe Kravitz, Laura Dern, Meryl
Streep.


(Forrás: HBO)

Pókember nem pihenhet
Az már kiderült, hogy az ifjú pók
(Tom Holland) egyedül is képes
megmenteni a világot, és csoportban is megállja a helyét, de közben
ő úgy érzi, hogy neki is jár mindaz,
ami bármelyik középiskolásnak:
és a haverjaival európai utazásra
indul. De éppen, amikor végre élvezhetné mindazt, amit a baráti lazulás kínálhat, újabb ellenség tör a
világra. A rejtélyes Mysterio (Jake

Gyllenhaal) erősebb az eddigi ellenfeleknél, és könnyen lehet,
hogy Pókember, aki nagy nehezen
próbálja a hátizsákos utazást a hősi
küzdelemmel összehangolni, kénytelen régi bosszúálló társaitól segítséget kérni. Az új Pókember-film, a
Hazatérés szellemében folytatódik.
Fiatalos, laza és csupa vicc, de közben nagyon látványos, és jó néhány
Bosszúálló közreműködik benne.

Pókember: Idegenben – Spider-man: Far From Home
további érdekességek:

WWW.SZABOLCSIHIR.HU

Szereplők: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya, Jon Favreau, Marisa Tomei,
Samuel L. Jackson, Micheal Keaton, Jacob Batalon, Tony Revolori
Rendező: Jon Watts. , Korhatár: 12 év., Bemutató: július 4.

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.

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.

A mi sikereink
veled kezdődnek!

ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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Nyíregyházi 21-es:

százalékát saját hálózaton keresztül értékesítjük. Azért alakítottuk ki a bolthálózatot,
hogy a vevőknek mindig újat tudjak adni,
és kapjak közvetlen visszajelzést a termékekről. Kíváncsiak vagyunk a a vevőink véleményére. Előfordul, hogy megállítanak az
utcán, és elmondják: ízlett.
A Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrendnek 2012 óta vagy tagja.
Mit jelent ez számodra?
Az eskümhöz híven terjesztem a pálinka
szeretetét, a párlatét, ami tiszta gyümölcsből készül. Sokáig érdeklődőként, külső
szemlélőként jártam pálinkaversenyekre, vásároltam is, aztán
itthon a barátaimmal
elemeztük
őket.
2010-ben aztán
lehetővé vált,
hogy magánszemélyek is
főzhessenek
pálinkát. Vettem egy oszlopos főzőberendezést, amire már nagyon
vágytam,
majd
beiratkoztam egy tanfolyamra. Azóta főzök, és
a barátaimmal kóstoltatom. Tanítványaim, barátaim ma már mind főzik a
pálinkát, nem isznak boltit.
A laikusok első kérdése mindig
az, hogy hány fokos a jó pálinka.
Mindenképp gyümölcstől függ. Desztillált
vízzel hígítjuk a pálinkát, 20 fokon van megadva az alkoholfok. Ezt nem lehet gépesíteni, ehhez érzékszerv kell, vagyis kóstolni
kell. Egyébként pálinkabíráló tanfolyamot
is végeztem. Az a jó pálinka, amelyiknek
gyümölcsillata van, és legalább 38,5 az alkoholfoka. Pálinkából is mindig újat szeretek főzni. Sikerült tavaly somot szerezni, ez
régi vágyam volt már. Főztem már pálinkát
csipkebogyóból, málnából, fekete szederből, piros vilmoskörtéből is.
Határozott, de halk szavú,
csendes, nyugodt ember vagy.
Milyen főnök vagy?
Nem kiabálok. Úgy fogalmazok, hogy „emberhumánus” vagyok, minden problémát
meg tudok beszélni a dolgozóimmal. A
pékség születésnapján minden évben törzsgárda-jutalmat osztunk ki azoknak, akik
már 10-15-20-25 éve itt dolgoznak, s erre
nagyon büszke vagyok; a mai világban ez
nagyon fontos.

Lakatos Tibor, aki
kenyérben és pálinkában
8.
is nagyon jó
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.
Ahogy a kenyeret a kezébe fogja, arcához emeli és megszagolja, majd azzal,
hogy „még forró”, felém nyújtja, hogy én
is érezzem a frissen sült kenyér semmihez sem hasonlítható illatát, benne van az
egész elmúlt közel 30 év, annak minden
szeretete. A pékség neve fogalom Nyíregyházán, kevés olyan család van, ahol még
nem indult nap a náluk készült friss kiflivel, kenyérrel vagy croissant-nal. A Magyar
Pékszövetség alelnökétől, Lakatos Tibortól,
a VELA Kft. tulajdonosától, ügyvezetőjétől
kérdeztünk 21-et.

1.

Építőgépész üzemmérnök és
közgazdász; a VELA Kft. tulajdonosa, ügyvezető igazgatója, autómárka-képviselet működtetője; pálinkalovag, nemzetközi vizeken hajóskapitány;
amatőr festő. Hogy jött ez össze?
Nem tudom megmondani. Ezek mind azok,
amiket szeretek. Nem tudok választani, melyik a legnagyobb szerelem. Pályám elején
dolgoztam a szakmámban is, a hajdani Szabolcsi Állami Építőipari Vállalatnál, az Épszernél, a Fényszövnél voltam főkönyvelő.
Hogy jutottál el épp a kenyérig?
Alapítottam Fotopex néven egy részvénytársaságot, amely egy lízingcég volt.
Onnan indult a pékség. A 90-es években
megkerestek cégek, hogy sütőipari gépeket szeretnének lízingelni. Láttam, hogy jól
fizetők ezek a vállalkozások, ezért megnéztem, hogy működnek, és közben kedvet kaptam sütőipari tevékenységgel foglalkozni. 1991-ben megalakult a VELA Kft.
Egy pincében kezdtük, a Kelet Áruház alatt.
Nem hagyományos termékeket sütöttünk,
hanem croissant-okat, rozskenyeret, sajtos
baguette-t. Ami akkor itt újdonság volt. Hamar híre ment a városban.

2.

3.

Szerinted 10
nyíregyháziból
hányan ismernek
meg az utcán?
Szerintem hárman
biztos. A kenyerünket viszont mindenki. Rendszeresen
tartunk kóstolókat. A
Magyar Pékszövetség
alelnöke vagyok, minden
évben meghirdetjük a Szent
István-napi
kenyérversenyt,
amellyel a magyar pékségeket szeretnénk arra buzdítani, hogy mutatkozzanak
be.
Milyen a jó kenyér?
A jó kenyér titka, a kenyér lelke a kovász.
Kenyérüzem, lízingcég, pálinkafőzde és múzeum, kiállítás
a képekből – mi fér még el ezen
a telephelyen?
Már semmi, nincs hely.
Már nem csak pékség van
a telephelyeteken.
Az autós cég szintén a lízingtevékenység
kapcsán alakult ki. 1995-ben vásároltam
az első Volvómat egy debreceni autókereskedőtől; biztonságos autót szerettem volna
venni. Aki érdeklődött, mindenkinek odaadtam a kulcsot, hogy próbálja ki – így terjedt
el a márka Nyíregyházán. Mire 2001-ben
meg is nyílt a szalon és a szerviz. Nagy örömöm, hogy Balázs fiam hetedik éve átvette
az irányítást, és nagyon ügyes. Kisebbik
fiam Budapesten dolgozik, a Tungsramnál,
marketinggel foglalkozik. A feleségem pedagógus. Ő a háttér, a hátország.
Volt hullámvölgy a cég életében?
Nem. Sosem volt. A péksütemény 90

4.
5.

6.

7.

9.

10.
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11.

A pékség alatti pincében,
a pálinkamúzeumban
rengeteg oklevél, érem sorakozik a
falakon. Melyikre vagy a legbüszkébb?
Az idei arany- és ezüstérmemre, amelyet a
Destillata-versenyen nyertem Ausztriában.
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb pálinkaversenye ez, melyen az Irsai Olivér-szőlőpálinkám aranyérmes, a bio champion őszibarack ezüstérmes lett (az aranyéremhez
egyetlen pont hiányzott, 18 helyett 17-et
értem el). Sok magyar és nemzetközi versenyen veszek részt, s ezek azért fontosak,
mert visszajelzést adnak, hogy jó irányba
halad a pálinkafőzés.
Nem gondoltál még arra,
hogy pálinkafőzdével bővíts?
Meg sem fordult a fejemben. A pálinkákat
saját magam gyönyörűségére készítem.
Visszatekintve a cégalapítás
időszakára, mennyire volt
nehéz az az időszak?
Egyszerű volt. Sokkal szabadabban lehetett dolgokat csinálni, és rengeteg sikerélmény volt, az emberek örömmel jöttek
dolgozni, sok fiatallal kezdtem, akik közül
a legtöbben ma is itt dolgoznak nálam.
Most nézni kell, mi a gazdaságos, mi nem.
Nem kellett azon gondolkodni, elmegy-e a
pék, bejön-e a pék, sokkal szabadabban
lehetett vállalkozni. A pékség története a
Kelet Áruházban kezdődött, egy 20 négyzetméteres pincében. Ebben volt az öltöző,
a kemence és 4 pék. Amikor az áruházba felszállt az illat, jöttek hozzám, várták,
mikor visszük fel az üzletbe. Nem sokkal
később Nagy Laci bácsi, az örökösföldi
ABC üzletvezetője hívott, azt mondta, ad
ingyen helyet, csak nyissak ott egy pékséget. Vindikálta magának a jogot, hogy
ő jöjjön a péksüteményért, és vigye az
üzletbe, a vevőknek. Innen az inkubátorházba kötöztünk – akkor már nagyon so-

12.
13.

kan jöttek hozzánk a kenyérért, mert az
akkoriban újdonság volt. A jelenlegi helyet
1994-ben vettük; ezt nem tudjuk már hová
bővíteni. Akkor itt volt a város végét jelző
tábla, most pedig nézd, mi minden épült
ide! Az alapelvem mindig az volt, nyitott
szemmel kell járni a világában. Ami jó, nem
szégyen lemásolni. Nagyon sokat utaztunk
a világban, mindenütt azt láttam, hogy kis
pékségek vannak, sokszor egymás közelében, mégis meg tudnak élni.
Mi a siker titka?
Ha az ember elhatároz valamit,
azt mindenáron valósítsa meg. És bízni
kell. Soha nem éreztem, hogy valami nem
sikerült.
Kocsi, motor, bicikli vagy
tömegközlekedés?
Lehetőleg bicikli.
Ha utazás, akkor kelet,
nyugat, észak vagy dél?
Minden esetben tengerpart. Horvátországban letettük a barátaimmal a hajós vizsgát.
Mi, kapitányok minden évben elmegyünk
hajózni az Adriára.
Mi a legjobb Nyíregyházában?
Az, hogy fejlődik. Mikor biciklivel
végigmegyek a városon, látom, hogy új épületek épülnek, fákat ültetnek, rendezvények
vannak. Él a város, hatalmas a fejlődés. A
Pangea hotel ennek új lendületet adott, akik
akár csak öt éve jártak Nyíregyházán, meglepődnek.
Mi a legrosszabb, mi hiányzik?
Nincs egy jó vendéglátóhely, ahol
késő estig lehet szórakoznia a középkorosztálynak. A tiszti klub, ha felújítják, valamit
fog pótolni, de egyelőre az a helyzet, hogy
a városban 10 óra után megáll az élet. Aminek viszont örülök, hogy a volt Jerevánba
visszatért az élet.
Sör, bor vagy pálinka?
Hát pálinka.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Rántott karaj vagy
sóskamártás?
Rántott karaj; húsevő vagyok.
Mit jelent számodra a család?
Elsősorban a gyerekeket és az
összetartozást, az együttlétet, a nevelést.
A gyermekek voltak a családban mindig a
fontosak. Nagyon sok időt töltöttem velük.
Balázs 1984-ben, Dani 1988-ban született.
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VÁRUNK TÉGED IS A
DEBRECENI
SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBA

„Mert a csodák most
Debrecenben születnek”
JELENTKEZZ
ÉRETTSÉGIRE ÉPÜLŐ KÉPZÉSEINKRE, mert:
• 11 tagintézmény közel 110 képzése közül
választhatsz
• Egyedülálló duális képzési rendszerünkben
nagyvállalati környezetben sajátíthatod el
a szakma gyakorlati tudását
• Képzéseinket leendő és meglévő partnercégeink
igényeihez igazítjuk
• Karrierirodánk segítségével könnyen és gyorsan
elhelyezkedhetsz a régióban
• Intézményeinkben zajló színes diákélet
és jó közösség vár rád
• Szakmai tudásodat országos versenyeken is
megmutathatod
• Diákigazolvány és ezekkel járó kedvezmények
is járnak neked a képzéshez
• Igény esetén kollégiumi férőhelyet is biztosítunk.

FELNŐTTOKTATÁSRA, mert:
• Iskolarendszerű oktatásban
két szakmai végzettséget is szerezhetsz
ingyenesen
• Esti képzéseinket munka mellett is végezheted,
sőt diákigazolvány is jár neked, mellyel utazási
kedvezményt vehetsz igénybe
• Ráépülő képzéseinkkel és kapcsolódó
szakképesítéseinkkel bővítheted tudásodat,
és ezzel a munkalehetőségeid körét
• Karrierirodánk azzal a céllal jött létre,
hogy segítse az azonnali elhelyezkedésedet.

www.dszc.hu

