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Több száz eredményes pályázat
Ötlettől a megvalósításig!
A jó pályázat titka:
1. Legyen egy jó fejlesztési ötletünk!
2.  Találjuk meg a fejlesztési ötletünkhöz illeszthető pályázati forrást!
3.  Ütemezzük megfelelően a projektünket!
4.   Vegyük figyelembe a saját forrásainkat és a pályázat finanszírozási 

formáját!
5.  Legyen jó az üzleti tervünk, amivel a bírálók érdeklődését felkeltjük!
6.   Már a projekt kialakításának fázisában számoljuk a pontjainkat,  

és ellenőrizzük, hogy az adott vállalásokat tudjuk-e teljesíteni!
7.   Tervezzük a pályázati költségvetésünket körültekintően és a piaci 

árakhoz igazodva! Ne legyen túlárazott a költségvetésünk! Telefonszám:
+36 20 482 6961

E-mail:  
maricadienes@gmail.com

Kóderné Dienes Mária 
pályázatkészítő

Legyen az Öné is nyerő projekt!

Streetball: új vonzerő a nyíregyházi lakótelepen
Egyesületi beruházásban elkészült 
streetball-pályát adott át október 11-én 
Szabó Tünde sportért felelős államtit-
kár Nyíregyházán. Szabó Tünde az örö-
kösföldi városrészben lévő pálya ava-
tásán arról beszélt, nemcsak az élsport 
vagy az utánpótlás-nevelés, hanem a 
szabadidősport is nagyon fontos; ehhez 
megfelelő szakembereket, feltételeket 
és létesítményeket kell biztosítani. Az 
államtitkár kiemelte Nyíregyháza sport-
szeretetét, megjegyezve, hogy a városban 
számos aktív és mozgásgazdag életmó-
dot folytató család él. A megyeszékhely 
ezért az a hely, ahova lehet támogatást 
adni – tette hozzá.

Ulrich Attila alpolgármester szerint a 
városnak fontos, hogy a sporton keresztül 
olyan közösségeket teremtsen, amelyek 
egészségesen élnek, motiváltak és ki tud-
ják használni a testmozgás lehetőségeit.
Balogh Béla, a beruházó Nyíregyházi 
Kosárlabdát Szeretők Közhasznú Sport- 
egyesület (NYÍKSE) elnöke elmondta, a 
városrész központi részén fekvő, a helyi 

általános iskola közelében felépített pá-
lyát TAO-támogatásból finanszírozták. 
A hétmillió forint értékű beruházás során 
műanyag borítású pályát és kosárpalán-
kokat telepítettek.
A tíz évvel ezelőtt létrehozott egyesület a 
kosárlabdautánpótlás-nevelés és - verse-
nyeztetés területén tevékenykedik. 

A NYÍKSE a különböző bajnokságokba 
tizennyolc utánpótlás-csapatot indít, az 
elmúlt időszakban három nyíregyházi 
általános iskolában kezdte el a gyerekek 
nevelés-toborzását; csak az örökösföldi 
Móra Ferenc Általános Iskolában közel 
száz gyerek kosárlabdázik az egyesület 
színeiben.
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ZOLEND KFT.
4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu

”ZOLEND,  
a jó megoldás!”

Elismerést és tudást adunk,  
hogy együtt teremtsünk értéket!

Gyártócégünk töretlen növekedésének  
titka a bizalom.  
Megrendelőink már tudják.

Idén már 10 éve szállítunk  
megoldásokat partnereink  
számára.

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: Levelezési cím: 4025 Debrecen, Hal köz 3/A II/5. | Telefon: +36 52 955 300  

Nyomda: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. | Terjesztés: Lapposta Kft.| Címlapfotó: Freepik

Havi 62 ezret költenek el  
a boltokban a szabolcsiak
A szabolcsiak feleannyit adnak ki a boltokban, mint a Bu-
dapesten élők – olvasható az azenpenzem.hu cikkében.
Az egy lakosra jutó havi bolti költe-
kezésben az ország közepe volt a leg-
erősebb 2019 első fél évében is. Az egy 
főre jutó kiadás Budapesten 119 ezer, 
Győr-Moson-Sopron megyében 106 
ezer és Pest megyében 103 ezer forint 
volt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben közben csak 62 ezer forintra futotta 
havonta a boltban költekezni, de Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében is csak 
72 ezer forint volt ez az érték.

A 2018-as havi bolti költekezést ösz-
szevetve 2019 első fél évével lényeges 
elmozdulás nem történt, viszont a kü-
lönbség a sor eleje és a vége között va-
lamelyest csökkent. A szabolcsi vásár-

lók 2019 első felében többet költöttek a 
boltban, mint korábban. Az élbolyban 
nem volt változás.

Kigyűjtötték azt is, hogy mekkorák 
területenként az átlagkeresetek. Nem 
meglepő, hogy ezen a téren is Buda-
pest jár az élen, a költekezésben elma-
radóknál pedig vékonyabb a hó végi 
boríték. A fővárosiak átlagban havon-
ta 300 ezer forintot visznek haza, míg 
Szabolcsban ez mindössze 164 ezer 
forintra rúg.
További érdekességek:
WWW.SZABOLCSIHIR.HU
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SzabolcsiCafé: Hisztériakeltés, a média manipulációja, 
elhallgatott igazság, vagy mi van itt? A pletyka sokszor 
jobban terjed, mint a járvány, no de tisztázzuk: van afrikai 
sertéspestis Magyarországon? A NÉBIH-et kérdeztük, azt a 
választ kaptuk, hogy nincs.

Sásdi András: Kétfajta sertéspestis van. Az egyik, nevez-
zük hagyományosnak, már nagyon régóta jelen van Euró-
pában. Az úgynevezett afrikai sertéspestis, az ASP, amiről 
most szó van, szintén jelen van a régióban, de csak a vad-
disznóállományban. Házi sertésben még nem mutatták ki, 
tehát a NÉBIH hivatalos álláspontja minden híresztelés 
ellenére megfelel a valóságnak. Egyébként hivatalosnak 
csakis a NÉBIH álláspontja tekinthető.

SzabolcsiCafé: A vírus megáll az erdő szélén, vagy mit 
csinál, hogyhogy nem jut be a magyar sertéstelepekre?

Sásdi András: Magyarországon egy olyan jól kiépített ál-
latorvosi hálózat végzi mindennapi tevékenységét, amilyen-
nel nem sok országban tudnak büszkélkedni Európában. A 
Bognár Lajos országos főállatorvos vezette hivatal minden 
gyanú esetén kemény kézzel jár el, itt elő sem fordulhat az, 
mint például a szomszédos Romániában, ahol hamarabb 
megy át az országon egy-egy járvány, mint annak idején 
a Vörös Hadsereg. Ha Magyarországon egy egyszerű állat-
orvos betegség gyanúját észleli, konzultál a feletteseivel, és 
akár azonnal elrendelhetik a teljes állomány kiirtását. Bog-
nár doktorék álláspontja az: már gyanú esetén is drasztiku-
san kell közbelépni, hogy Magyarország kedvező státusza 
fennmaradjon. Ez a nemzetgazdaság érdeke!

SzabolcsiCafé: Minden disznó mellé nem állíthatunk állat-
orvost: a gazda vagy az alkalmazottja hogyan fog gyanút a 
disznóólban vagy sertéstelepen?

Sásdi András: Na, most válasszuk ketté a szakszerű, 
nagyüzemi sertéstartást, ami a magyarországi állomány 
körülbelül 80-85 százalékát jelenti, illetve Juliska néni 
ártérben vagy csalitosban tartott, parasztromantikázós 
sertésneveldéjét. A nagyüzemi telepen az állatgondozók 
állandóan figyelik az állományt: az állat viselkedéséből, 
mozgásából már sok mindenre lehet következtetni. Ha a 
dolgozó jelzi, hogy egy-két sertés elfeküdt, nem tud lábra 
állni, lázas, azonnal szól a kezelő állatorvosnak, a riadólánc 
tehát rögtön beindul.

SzabolcsiCafé: Állandó stressz lehet egy disznótelep  
dolgozójának az élete!

Sásdi András: Munkaköri kötelessége, nem kell lángelme 
kiszúrni egy beteg állatot. Az ellenőrzött sertéstelepeken 
egyébként évente többször vesz vért az állományból az ál-
latorvos, amit a NÉBIH támogat is. Négyfajta sertésbeteg-
ség – az Aujeszky, a PRRS, a leptoszpirózis és a bruccellózis 
(száj- és körömfájás) – is veszélyes lehet egy sertéstelepre 
az afrikai sertéspestis, az ASP nélkül is. Magyarországon a 
legtöbb telep 4-es mentesített telep, ami azt jelenti, hogy a 
felsoroltak közül egyik vírus sincs jelen. Ez adja Magyar-
ország kiemelten jó státuszát.

SzabolcsiCafé: Ha megesszük egy pestises disznó  
bordáját sülve, mi lesz velünk?

Sásdi András: Valószínűleg semmi sem történne, a jár-
vány emberre veszélytelen

A sertéspestistől  
a parasztromantikáig 
– egy agrárvállalkozó 

szemével
A politikai és jogi pályát földművelésre 

és állattenyésztésre cserélő Sásdi Andrást 
szájbarágós interjúra kértük  
egy nagyon fontos témában.

FolyTaTás a köveTkező oldalon.
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SzabolcsiCafé: Akkor mi 
ez a nagy hisztéria?

Sásdi András: A betegség borzasztó 
veszteségeket, gazdasági károkat tud 
okozni. Elpusztulhat például az egész 
állomány. Vagy nem. Ki tudja? Az 
emberiséget sem irtotta ki a pestis, az 
ellenállóbbak megmaradtak. Minden-
esetre nem lenne jó addig eljutni, hogy 
választ kapjunk a felvetésre, azért van 
Magyarországon rendkívüli óvintézke-
dés az állatorvosi hálózatnak köszön-
hetően, hogy ezt ne tudjuk meg soha. 
Azt azonban tudjuk, hogy a járvány, az 
afrikai sertéspestis hogy terjed.
Így például a füstölt kolbászokban, sza-
lámikban is, és a sok eldobott szendvics, 
ételmaradék folyamatosan fertőzheti a 
vaddisznóállományt, de bejöhet a vírus 
az országokat járó kamionokkal is. A 
fertőzött vaddisznó nyilván nem kere-
kedik fel az erdőből, hogy átmásszon 
egy sertéstelep kettős kerítésén, és ott 
szétszórja a vírusát. Egy védett telepre 
nem jut be semmilyen vad. Nem győ-
zöm elégszer hangsúlyozni: ez Magyar-
ország nagy értéke, ezt a státuszt kell 
fenntartani!

SzabolcsiCafé: A háztáji disznóihoz 
Juliska néni kihívja az állatorvost?

Sásdi András: Legfeljebb akkor, ha 
baj van, amikor már késő. Ő azért tart 
disznót a faluban, mert az anyja is tar-
tott, meg a nagyanyja is, megszokásból. 
Gazdaságilag értelmetlen az egész, mert 
ma már olcsóbb egy kiló, szeletelt karaj 
tálcán, mint egy doboz cigaretta.

SzabolcsiCafé: Ha mégis beüt a ménkű,  
s oda az állomány, ki kártalanítja 
a gazdát?

Sásdi András: Amennyiben bejelen-
tett, ellenőrzött sertéstelepről van szó, 
kényszerirtás esetén a várt vagy a remélt 
hasznot nem kapja meg a gazda, de pi-
aci ár fölötti kárpótlást kap az államtól. 
Természetesen abban az esetben, ha 
folyamat az előírásoknak megfelelően 
zajlott le, azaz idejében jelentette a be-
tegséget a körzeti állatorvosnak.

SzabolcsiCafé: Van ötlete, miért 
éppen most kapták fel a témát?

Sásdi András: A média kapta fel a té-
mát, nem átgondoltan és végképp nem 
hozzáértően. Az egyik országos hír-
portál stábja elment egy Tisza-menti 
kis faluba, ahol egy néni az ártérben 
harminc disznót hizlal, de minden be-
jelentés, állatorvosi ellenőrzés nélkül, 
majd csodálkoznak, ha esetleg elhullik 
egy-egy példány. Ez így már nem megy. 
Semmi értelme. Anyagilag sem éri meg, 
ráadásul óriási veszélyforrás, minden 
háztáji disznótartás egy vírusgóc. Csak 
a nagyüzemi tartás lehet anyagilag ered-
ményes, ahol minden állat ellenőrzött. 
A sertéstelep alkalmazottai például nem 
tarthatnak otthon disznót, mert ma már 
egy tenyésztő sem vállalja azt a kockáza-
tott, hogy az embere otthon kiganézza a 
pajtáját, majd beviszi a vírust a telepre.

SzabolcsiCafé: A parasztromantikázós  
disznóvágások ideje lejár?

Sásdi András: Nem vagyok jós, de 
szerintem néhány éven belül igen. A 
háztáji sertéstartásnak nem adok há-
rom-öt évnél többet. Aki nem képes 
háromhavonta egy kamiont megtölteni 
hízókkal, ez 160-180 állatot jelent, az 
nem tud megélni ebből. Gyakorló ser-
téstenyésztőként ezt szentül állítom.

SzabolcsiCafé: Mi van azzal  
a népi bölcsességgel, hogy 
a házi, a hazai az igazi?

Sásdi András: Mindenki úgy áltatja 
magát, ahogy akarja. Egy háztáji disz-
nó nem nő meg a mosléktól 200 kilósra, 
kéne neki még bőven kukorica is, ami 
egyre drágább, most éppen 44 forint 
egy kiló. Ahhoz, hogy egy disznó meg-
hízzon 180 kilósra, kell neki – többek 
között – 400 kiló kukorica, de akkor 
csupa zsír lesz a húsa.

SzabolcsiCafé: Megszűnik  
egy szépmagyar hagyomány,  
a falusi disznóvágás?

Sásdi András: A hagyományt lehet 
ápolni, csak ellenőrzött helyről kell vá-
sárolni a disznót. Egyébként a háztá-
ji sertéstartás nagyon visszaszorult az 
utóbbi évtizedben. A nagyvárosok mel-
letti kisebb településeken már egyáltalán 
nem tartanak háztáji disznót, de a távo-
labbi falvakban is elenyésző a számuk. 
1944/45-ben, amikor két megszálló 
hadsereg rabolta végig a magyar vidéket, 
több disznó volt, mint most. Az emberek 
belátták, hogy egyszerűen nem éri meg: 
olcsóbb, ha megveszik a boltban.

SzabolcsiCafé: Ha Önhöz bekopog 
egy magunkfajta városi, hogy paraszt-
romantikázni akar, vehet disznót?

Sásdi András: Nekem nincs olyan 
disznóm, ami erre a célra megfelel. A 
nagyüzemi tartásban 100-110 kilóig hiz-
laljuk a disznót, mert utána már a hús 
minősége romlik. Egy baráti disznóvá-
gáshoz legalább 200 kilós disznó kell, 
hogy jól mutasson a fényképen, de ilyen 
ma már nagyon ritka a sertéstelepeken, 
legfeljebb selejtkocát lehet venni.
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CívisCafé: Selejtet együnk?
Sásdi András: Nincs a 
húsának semmi baja, 
csak már nem fial 
eleget, vagy ha 
fial, nem tud 
rendesen szop-
tatni, mert sé-
rült az emlője, 
ezért nevezzük 
selejtkocának. 
Egy telepen 3-4 
év alatt kicse-
rélődnek a kocák. 
Ma már a verseny azt 
kívánja, hogy egy koca 
15-16 választott, azaz életké-
pes malacot hozzon a világra, amelyik 
ezt nem tudja, vagy tudja, de nem tud 
például szoptatni, azt kiselejtezik.

SzabolcsiCafé: A közösségi oldalakon a  
„jólértesültek” szerint a sertéspestissel 
való riogatás a csirkések bosszúja 
a madárinfluenzáért, és így lehet  
emelni a hús árát. Mit szól?

Sásdi András: Még ma is sokan állít-
ják, hogy a Föld lapos, és valami ösz-
szeesküvés-elmélet miatt erőltetik ránk 
azt, hogy nem. Ez is egy ilyen konteó. 
A szarvasmarhákat pusztító szivacsos 
agyvelőgyulladás akkor kinek a bosz-
szúja volt? Vagy elképzelhető az, hogy 
a sertéstenyésztők az éjszaka leple alatt 
szétszórják fertőzött döglött varjúval a 
csirketelepeket? A sertéshús árát való-
ban befolyásolja az afrikai sertéspestis, 
de rajtunk kívülálló okok miatt.

SzabolcsiCafé: Avasson be 
a részletekbe!

Sásdi András: A világ legnagyobb te-
nyésztője Kína, ott állítják elő a földke-
rekség sertéshúsmennyiségének ötven 
százalékát, de ennél többet fogyaszt el, 
azaz nem tud önellátó lenni, bárhogy is 
törekszik rá. Hogy mekkora a baj, azt 
nem tudhatjuk pontosan, mert a kínai 
állam – jó bolsevik szokás szerint – tit-
kolózik. A sertéspestissel mindenesetre 
úgy próbálnak védekezni a Távol-Ke-
leten, hogy úgynevezett országzára-
kat rendelnek, azaz ahol az ASP-vírust 
kimutatják, onnan nem importálnak 
sertéshúst. Ilyen ország Kína mellett Ja-
pán, Dél-Korea és Tajvan és Hongkong 
is, tehát a legnagyobb fogyasztó, Kína, 
európai importra kényszerül. Európá-
ban két nagy sertéstenyésztő ország van: 
a legnagyobb Németország, nem sokkal 

lemaradva követi Spanyolor-
szág, de utóbbi érintett az 

ASP-sztoriban, a né-
metek azonban nem. 

Miután a magyar 
piac előállít 2,5-
3 millió sertést 
évente, a német 
pedig mintegy 
35 milliót, a 
mag yarorszá-

gi vágóhídi árak 
értelemszerűen a 

német árakhoz iga-
zodnak. A mai ár pél-

dául hasított sertés esetén 
kilónként 1,85 euró a német pi-

acon. Ebből következik, hogy a magyar-
országi élő sertés ára jelenleg 490 forint 
kilogrammonként, az egy évvel ezelőtti 
330-350 forintos árhoz képest.

SzabolcsiCafé: Felettébb érdekes,  
hogy a német határon csak úgy 
megtorpan az ASP…

Sásdi András: Valóban érdekes, hogy 
a keleti és nyugati szomszédban, azaz 
Lengyelországban és Belgiumban van 
ASP, Németországban azonban nincs. 
Oda valahogy nem tette be a lábát egy 
fertőzött vaddisznó sem. Ez a német 
NÉBIH-re tartozik.

SzabolcsiCafé: Lám, nemcsak 
a kínaiak titkolóznak!

Sásdi András: A németek megtanulták, 
hogy nem kell elmenni Sztálingrádba 
meghalni, sokkal okosabb, ha megveszik 
ott és Európa-szerte a piacot, az élelmi-
szerláncokat, majd eladják benne a saját 
húsukat. Ezért van a magyar polcokon 
is nagyon sok német hús. Ezért nagyon 
értékes a már korábban többször emlí-
tett jó státusz a fenntartása a németek 
számára is. A nagy kínai kereslet miatt 
megy fel a hús ára a német vágóhidakon.

SzabolcsiCafé: Készülhetünk arra,  
hogy hamarosan kétezer forint lesz 
egy kiló comb?

Sásdi András: Nem hinném, hogy any-
nyira drasztikusan emelkedne a sertés-
hús ára, mert a vágóhidak nem tudják a 
fogyasztókra terhelni a sokkal magasabb 
árat, hiszen van azért egy érzékenységi 
pont az emberekben. Akkor sem ugrott 
meg drasztikusan a sertéshús ára, ami-
kor a madárinfluenza borzolta az ide-
geket. A piac nem szabadul el annyira 
könnyen. Egyébként a német státusz 
fenntartása a magyarok érdeke is, hi-

szen ha Németország – ne adj’ Isten! – 
ASP-ország lesz, hirtelen rászabadul az 
európai piacra 30 millió sertés, akkor az 
ágazat tönkremegy.

SzabolcsiCafé: Olcsó lesz a karaj!
Sásdi András: De ha elfogy a 30 mil-
lió disznó, akkor méregdrága. Ha bedől 
egy piac, annak súlyos következményei 
lehetnek, és a végén sohasem a fogyasz-
tók kerülnek ki győztesen.

SzabolcsiCafé: A magyar sertést  
ki eszi meg, hova importálhatunk?

Sásdi András: A magyar állomány egy 
jelentős része Romániába kerül, ott ugyan-
is még mindig a Dacia csomagtartójából 
árulják a fél disznót a falusi vásáron. Ha 
akarnák, se tudnák jobban szétszórni a fer-
tőzéseket, a sertéspestist az országban. Az 
emberi gondatlanság és az állatorvosi fe-
lelőtlenség juttatta ide Romániát. Ebben a 
tekintetben Magyarország és a keleti szom-
szédunk között ég és föld a különbség. A 
távol-keleti piac most éppen nincs nyitva 
számunkra, ahol viszonylag erős szereplők 
voltunk, de a kormányzat – tudomásom 
szerint – dolgozik az ügyön. Ebbe nem kell 
politikát belelátni.

SzabolcsiCafé: Érdekes, hogy a 
magyar húst a románok fogyaszt-
ják, mi pedig esszüka németekét.

Sásdi András: Az Európai Unión be-
lül szabad a piac, és ebben semmi gond, 
ráadásul a német hús ugyanolyan jó 
minőségű, mint a magyar. A témában 
a leginkább az a bosszantó, hogy pél-
dául az orosz piac továbbra is zárva van 
előttünk az EU-direktívák miatt. Addig 
embargózgatott az EU – belerántva ebbe 
minket is –, hogy az oroszok szépen, 
lassan felfejlesztették az agráriumukat, 
létrehozták a saját belső ellátásukhoz 
szükséges mezőgazdasági kapacitásokat. 
Az külön német öröm, hogy közben a 
Mercedes-eladások nem csökkentek 
Oroszországban. Biztos csak a magyar 
agrártermékekkel volt a baj.

SzabolcsiCafé: Az orosz piac egyszer 
és mindenkorra elveszett a magyar 
agrárium számára?

Sásdi András: Nem vagyok jós, és álta-
lában sem igaz, hogy ilyen szélsőségesek 
a folyamatok. Az azonban igaz, hogy ha 
egy piacról, ahol korábban fontos sze-
replő voltál, valamilyen oknál fogva 
kiszorulsz, nem leszel tényező, utána 
semmi garancia arra, hogy ugyanarra a 
szintre visszajutsz.

Cs. BereCzki AttilA
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200 hallgató gyakorlati helyét biztosítja majd a Szpari, közös kutatásokat 
végeznek, és egymás létesítményeit is használhatják a felek –  olvasható 
a Nyíregyháza Spartacus FC hivatalos Facebook-oldalán.

– Sport és rekreáció szakos, valamint edző szakos hallgatóinknak gya-
korlati helyet biztosít a Spartacus. Közösen vehetünk részt a beiskolázá-
si programunkban, és az utánpótlás-nevelésben is igyekszünk segíteni. 
Úszásban és labdarúgásban már képzünk edzőket, ezt a jövőben kosár-
labdával is szeretnénk bővíteni, és újdonság lesz, hogy angol nyelven is 
zajlik majd oktatás – mondta Vassné dr. Figula Erika, a Nyíregyházi 
Egyetem rektora.
A megállapodás értelmében a fiatalok számára egy életpályamodellt tud 
biztosítani a labdarúgó klub.
– Egyedülálló ez a klub életében, és ez is egy pillére annak a klubépítésnek, 
melyet elkezdtünk. Ez egy hosszú távú befektetés. A hozzánk gyakorlatra 
érkezők profi labdarúgók  vagy edzők lehetnek. Az is fontos, hogy az 
Egyetem Atlétikai Csarnoka például lehetőséget nyújt számunkra, hogy 
felméréseket tarthassunk, időjárástól függetlenül. Az Örökösföldi Edző-
központ tervezésénél arra is figyeltünk, hogy hozzánk hallgatók érkeznek, 
és itt jó körülmények között végezhetik majd munkájukat – mondta Ko-
zák Attila, a Nyíregyháza Spartacus ügyvezetője.
– Ha valaki a Monbebében ovifocival elkezdte a labdarúgást, majd álta-
lános és középiskola után a felsőoktatásban szeretne tanulni, annak jó 
alternatíva lehet a Nyíregyházi Egyetem. Akik már most edzői szakon 
tanulnak, nem kell a megyében más klubot keresniük, hozzánk jöhetnek, 
és különböző korosztályok mellett teljesíthetik a gyakorlatot. Közel 300 
gyerekünk van, így sportkutatásoknál tudunk sportolókat biztosítani, 
így pszichológiai, anatómiai, élettani kutatásokra is van mód – mondta  
Németh Károly, a Bozsik Akadémia vezetője.
A tehetséges játékosoknak továbbtanulási lehetőséget biztosít középiskola 
után a Nyíregyházi Egyetem, így a fiatalok a városban maradhatnak.

Szoros  
kapocs  

jött létre  
a Szpari és a  
Nyíregyházi 

Egyetem  
között

A szerződést hivatalosan  
október 9-én írták alá a felek.
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CONTINENTAL ARÉNA

Boros Vali 
pizzakréme

Hozzávalók: 1 kg koktélparadicsom, 5 kis fej hagyma,  
8 cikk fokhagyma, 2 csípős paprika (elhagyható, vagy édes 
paprikával lehet helyettesíteni), egy csokor friss oregánó,  
egy csokor friss kakukkfű, kettő ág bazsalikom,  
1 evőkanál só, 2 evőkanál olaj, 2 evőkanál cukor.

Elkészítése: A paradicsomot, paprikát, hagymákat olajjal 
és a sóval felteszem főni. Mielőtt mixeltem, beleraktam a 
fűszereket és a cukrot, ezzel is főztem 5 percet. Alaposan 
szétfőztem, majd botmixerrel átdolgoztam. Ezután egy szi-
tán átnyomtam, majd visszatettem a tűzre. Addig főztem fo-
lyamatos kevergetés mellett, amíg a kellő sűrűséget elértem; 
ekkor sterilizált üvegekbe raktam.
Száraz dunsztban várom meg, hogy kihűljön, majd mehet 
a polcra.

Jó étvágyat kíván: Boros Vali
hTTp://borosvalikonyhaja.blogspoT.com
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Képzeld el magad 
csapatunkban,  
és valósítsd meg terveidet!
Fémipari szakemberként nálunk a helyed, ha,

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

akkor jelentkezz hozzánk!

Szakmai céljaid elérésében támogatunk! 
debrecenben. itthon. 

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

A mi sikereink  
veled kezdődnek!
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Munkaruházati és védőeszköz kis- és nagykereskedés

Hanza-Twin Kft.

Rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák…
A Hanza-Twin Kft. lehetővé teszi, hogy  

speciális ruhadarabokkal még ilyenkor is 
JÓL LÁSSANAK MINKET!

Tökéletes és praktikus megoldás  
a LÁTHATÓSÁGI ÖLTÖZÉKEK  
széles választékának köszönhetően.

Öltse magára a biztonságot nálunk!

Sport, hobbi, munkavédelem, 
túrázás, kerékpározás, motorozás  
- MERT NEMCSAK LÁTNI, 

HANEM LÁTSZANI IS KELL!

4400 Nyíregyháza,  
Szent István u. 1. (Luther Üzletház)

Tel.: +36 42 410 257
         +36 30 499 6881

A 18 éves Dávid egy ifjúsági zenekar 
tehetséges szólistája. Az országos 
versenyre készülés finisében a zenekar-
hoz csatlakozik az elsőéves Nóri. Dávid 
hamarosan megsejti, hogy a 13 éves 
csellista lánynak viszonya van a 60 éves 
karmesterükkel. Őrlődve a fiatal lány 
és mestere között, a fiú megszállottjává 
válik az állítólagos afférnak, és nyomo-
zásba kezd, hogy kiderítse az igazságot.
– Az emberek legtöbbször nem tud-
nak mit kezdeni a hasonló esetekkel. 
Nehezíti az ilyen ügyek feltárását, hogy 
hétköznapi rutinná vált az elhallgatás, 
tabusítás, mind kisközösségben (mint 
egy osztály, iskola vagy család), mind 
a nyilvánosság szintjén. Amikor pedig 
szó esik egy ilyen esetről, a tapasztala-
tom az, hogy nem mélységében, sokkal 
inkább pikantériájában tárgyalják az 
emberek. A Szép csendben történetén 
keresztül ennek a kényes témának a 
bonyolultabb rétegeit kíséreltem meg 
feltárni, ahol ráadásul egy olyan em-
ber keveredik gyanúba, aki közel áll 
hozzánk: az apánk, a munkatársunk, 
esetleg a mentorunk – mondta Nagy 
Zoltán, rendező-forgatókönyvíró.

A főszereplő Dávidot a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem hallgatója, 
Major Erik alakítja, a 13 éves Nórit az 
első filmszerepében debütáló Bognár 
Lulu, Dávid barátait pedig Lengyel 
Benjámin és Antóci Dorottya 
(mindketten az SZFE színészhallgatói) 
játsszák. A fiatalok mellett olyan kiváló 
színészek szerepelnek a filmben, mint 
a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Máté 
Gábor, a Katona József Színház igaz-
gatója; Schell Judit, Jászai Mari-díjas 
színész, a Thália Színház művészeti ve-
zetője; és a Jászai Mari-díjas Szamosi 
Zsófia, aki szerepelt az Egy nap, a 
Mindenki és A martfűi rém című fil-
mekben is.

Amikor  
a lány 13,  

a férfi meg 60...
Mellbevágó magyar film  

a mozikban.
Szép cSendben

Magyar film, 80 perc, korhatár: 12  
Bemutató november 14. 
Szereplők: Máté Gábor, Major Erik, Bognár Lulu,  
Antóci Dorottya 
Rendező: Nagy Zoltán
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Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!

HERCEGKÚT
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Nyíregyházi 21-es:  
Magyar Norbert
Nyíregyháziak, akik nagy utat jártak be, mire ide- és 
odaértek, ahol most vannak. Sorozatunkban a helyi 
közélet megkerülhetetlen alakjait mutatjuk be olyan 
címszavakban, amit maguk választanak. Mi csak kér-
dezünk. Huszonegyet. 

Tizenegy éve a NAV Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei szóvivője. Írja, küldi a híreket a 
sajtóorgánumoknak, sokszor szerepel arc-
cal, névvel is, mégis elneveti magát, mikor 
arról kérdezem, szerinte 10-ből hány em-
ber ismeri meg Nyíregyházán: „Szerintem 
senki! Elkerül a celebritás”. Magyar Nor-
berttől kérdeztünk 21-et.

1. A sajtómunkatársak már  
 jól ismernek, hiszen hosszú ideje 

dolgozol a hivatal szóvivőjeként.
A véletlen sodort a hivatalhoz, sajtómunka-
társat kerestek és én média szakos tanár-
ként jelentkeztem. A középiskolás diákok 
után nagy váltás volt beülni egy iroda falai 

közé, de sokat segített, hogy továbbra is a 
médiával foglalkoztam. Sokat köszönhetek a 
helyi sajtó képviselőinek, akik 11 éve töretle-
nül támogatják, segítik a munkám. Már-már 
családtagként tekintünk egymásra.

2.  Amikor meghallják, hogy  
 a NAV-nál dolgozol, hogyan 

reagálnak az emberek?
Sokféle reakcióval találkoztam már. A 
többség távolságtartóvá válik. Sokan a 
sztereotípiák rabjai, hajlamosak a munkát 
az emberrel azonosítani, amit jelen eset-
ben megértek. A hatóság munkatársaként 
elveket, szabályokat képviselek, nincs he-
lye kettős mércének, hiszen az én mun-
kámban a hitelesség elengedhetetlen.

3.  Az eltelt évek alatt, mióta  
 itt dolgozol, mennyit változott  

az adózási morál Nyíregyházán,  
Szabolcs-Szatmár-Beregben?
Ez leginkább az önkéntes jogkövetésen 
mérhető. A bejelentési, bevallási és befize-
tési kötelezettségek teljesítése mára már 
természetessé vált az ügyfeleknek, bát-
rabban fordulnak a hivatal felé a problé-
máikkal, mivel tapasztalják az ügyfélcent-
rikus szemléletet.

4.  A hivatal dolgozói sokkal  
 segítőkészebbek, mint akár  

10-15 évvel ezelőtt.
A szolgáltató hatóság ma már nem csupán 
egy szlogen, hiszen számos intézkedés se-
gíti és ösztönzi az ügyfeleket az önkéntes 
jogkövető magatartásra. Az szja-bevallási 
tervezet, az adózói minősítés, a kezdő vál-
lalkozásokat mentoráló program, a támo-
gató eljárás csak néhány ezek közül, és ez 
a kör folyamatosan bővül.

5.  Szóvivőként mi volt eddig  
 a legviccesebb történeted?

Igyekszünk megjelenni különböző társa-
dalmi megmozdulásokon, fesztiválokon, 
ahol a hivatalt közelebb hozhatjuk az 
emberekhez. Az egyik ilyen zenei feszti-
válon fordult elő, hogy a helyszíni interjút 
követően autogramért lépett oda hozzám 
egy hölgykoszorú, mivel a kamerák láttán 
valamiféle celebnek gondoltak.

6.  Sör, bor vagy pálinka?
 Szinte soha nem fogyasztok alkoholt, 

de ha választanom kell, akkor egy pohár 
bor.

7.  Ha utazás, akkor észak, kelet,  
 dél vagy nyugat?

Az égtáj nem számít, csak az útitársak.

8. Gyakran szerepelsz tévében,  
 rádióban, írott sajtóban. Szerinted 

10-ből hány ember ismer meg  
Nyíregyházán?
Szerintem senki (nevet)! Elkerül a celeb-
ritás. 11 év alatt talán kétszer fordult elő, 
hogy rákérdeztek. Inkább a társhatóságok, 
kamarák, civil szervezetek munkatársai, 
vezetői ismernek fel, mivel sok közös fó-
rumon vagyok jelen.

9.  Rántott hús vagy rántott karfiol?
 Rántott hús.

10.  Nem vagy fent a Facebookon.
 Több okból. Sosem terveztem, 

hogy elektronikus képeskönyvet adok ki 
az életemről, emellett személytelennek 
találom. A szociális média, véleményem 
szerint, nem ért célt, mert nem kaput nyit, 
hanem elrejt. A társasági életet társakkal 
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kell megélni, személyesen, és nem szájber 
térben, ahol az interakciók legtöbbször ha-
misak. Ebben konzervatív vagyok. A chat 
szolgáltatásokat sem használom; ha nincs 
személyes beszélgetésre lehetőség, akkor 
marad a telefon, de semmiképp sem az 
üzengetés.

11.  A NAV munkatársait az 
 ember úgy képzeli el,  

hogy szigorúak, keveset mosolyognak.
Ez is egy a hivatalnokokról alkotott 
sztereotípiák közül. Aki engem ismer, az 
tudja, hogy ez mennyire nem igaz. Persze 
a hatósági feladatok ellátása közben nem 
sok mosolygó végrehajtóval vagy revizorral 
találkoznak az ügyfelek, de ennek ellené-
re több visszajelzést kaptunk már, hogy az 
eljárások során empatikus, humánus kol-
légával találkoztak, nem egy vaskalapos 
hivatalnokkal.

12.  Mivel töltöd az időd, 
 ha nem dolgozol?

Amellett, hogy igyekszem minél több időt 
családommal tölteni, szívesen kertészke-
dek és egyre „rendszertelenebbül” sporto-
lok. Korábban sokat fotóztam, saját labort 
is berendeztem, ahol magam hívtam elő 
a képeket, mára azonban már a digitális 
képkészítés elsodort ettől a hobbitól.

13.  Mit jelent neked Nyíregyháza?
 Az otthonomat.

14.  Mi hiányzik Nyíregyházáról?
 Nyíregyháza egy dinamikusan 

fejlődő, nyüzsgő város, ahol a fesztiválok, 
rendezvények mellett a természet nyugal-
mát is élvezhetjük. Sokszínű, ugyanakkor 
harmonikus; nem érzek hiányt.

15.  Van-e kedvenc helyed 
  Nyíregyházán?

A Kertvárosban lakom, így ez az első he-
lyen áll a szívemben. De hozzám is, mint 
talán a legtöbbünknek itt, Nyíregyházán, a 
Sóstói-tó áll a legközelebb, hiszen kevés 
város büszkélkedhet ilyen magával ragadó 
látványú és hangulatú kiránduló-, nyara-
lóhellyel.

16.  Szerinted ki a legjobb fej 
 a városban?

Ha most én egy embert emelek ki, akkor 
valaki mást biztosan megbántok, és egyér-
telmű választ nem is tudnék adni erre a 

kérdésre. Sokat mozgok közösségben, a 
munkám révén is rengeteg emberrel ta-
lálkozom, és örömmel tapasztalom, hogy 
kis városunk lakói közül a legtöbben ba-
rátságosak és segítőkészek; ez épp elég.

17.  Halottak napja közeledik. 
 Te hová, kinek a sírjához 

látogatsz el a temetőbe?
Sajnos, a nagyszüleim már nincsenek ve-
lünk, így az ő emléküket tisztelem meg 
november elsején.

18.  Adót fizetni nem szeretünk. 
 Győzzél meg, miért fontos, 

hogy ne akarjuk elkerülni 
az elkerülhetetlent!
Feladtad a leckét! Véleményem szerint a 
győzködés nem célravezető, hosszú távon 
semmiképp. Márpedig a NAV hosszú távú 
stratégiája, hogy az önkéntes jogkövetés 
ne kényszer vagy fenyegetettség hatására 
alakuljon ki. A legfontosabb azt megérte-
ni, hogy az eltitkolt jövedelmek, a be nem 
fizetett adók, a csalárd taktikák a közös-
ségnek, a gazdasági élet tisztességes sze-
replőinek okoznak károkat. Ez a felismerés 
vezethet ahhoz a morális egyensúlyhoz, 
ahol a társadalom széles rétege elítéli és 
kiveti a közösséget megkárosító magatar-
tásformákat.

19.  A családodról mondanál 
 pár szót?

A feleségem németnyelv-tanár, van egy 
fantasztikus, 13 éves kamasz fiunk, akire 
nagyon büszkék vagyunk, és nemrég egy 
törpenyúllal bővült a családunk – azóta ki-
csit lejjebb csúsztam a ranglétrán.

20.  Azt mutatják a statisztikák, 
  hogy mi itt, Szabolcs- 

Szatmár-Beregben 12 hónapig 
dolgozunk 11 havi bérért.  
Ez az adózásban is tükröződik?
Az adózási terhek az elmúlt évek alatt 
jelentősen csökkentek, gondoljunk csak 
az szja mértékére, a családos kedvezmé-
nyekre, az áfacsökkenésre. Ezek a válto-
zások mégis pozitívan hatottak a befize-
tésekre, mivel kevesebben gondolják azt, 
hogy megérné eltitkolni a bevételeket.

21.  Lehet tudni, melyik évben 
 mennyi volt a legmagasabb 

adó, amit egy magánszemély fizetett, 
és mi a legalacsonyabb?
Erről ugyan konkrét statisztikát nem veze-
tünk, de azt elárulhatom, hogy bérjövede-
lemből származó adóteher címén már fi-
zetett be magánszemély 215 millió forintot 
is. A legalacsonyabb 1 forint volt.
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