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Édesanyját és nagymamáját zaklatta
egy drogos nyíregyházi
Két évig már volt
börtönben.
Éveken át tartó családon belüli erőszak ért
most végett azzal, hogy a bíróság börtönbe zárta azt a 30 éves nyíregyházi férfit,
aki a drogfogyasztásból eredő agres�szióját az édesanyján és a nagymamáján
töltötte ki. A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint a történet még 2013ban kezdődött, ugyanis az akkor 24 éves,
érettségivel rendelkező férfi nem akart
dolgozni, családot alapítani, e helyett kipróbálta a drogokat: rászokott a herbálra.
A férfi együtt élt az egyik nyíregyházi lakótelepen a nagymamája tulajdonában
lévő lakásban az édesanyjával és a nagyszülővel, akiket rettegésben tartott, és folyamatosan követelőzött velük szemben.
Ezért már két év börtönbüntetést kapott,
amiből 2016-ban szabadult. Az édesanyja és a nagymamája ekkor visszafogadta
a lakásba, de semmi nem változott, a
herbál fogyasztásával sem hagyott fel.
2019 májusában a zaklatások és erőszakoskodások miatt a bíróság két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, és több magatartási szabályt is előírt
neki, de ezek nem jártak eredménnyel,

A Nyíregyházi Járásbíróság ezekért a
bűncselekményekért egy év börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, valamint
elrendelte az idén májusban kiszabott
két év börtönbüntetés végrehajtását
is. Az ítélet még nem jogerős, ezért az
ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta a vádlottat, mert csak így lehet
azt megelőzni, hogy tovább zaklassa,
bántalmazza az édesanyját és a nagymamáját.

mert a vádlott ott folytatta, ahol abbahagyta: továbbra is zaklatta az édesanyját
és a nagymamáját.
A sértettek ezt megelégelték, és a rendőrség segítségét kérték a fiúval szemben, a
rendőrök pedig többször eltávolították a
lakásból a vádlottat. A sértettek feljelentést is tettek a zaklatások miatt, melynek
eredménye az lett, hogy a ügyészség zaklatás, testi sértés és magánlaksértés miatt
bíróság elé állította a vádlottat.

Rövidebb az út
Debrecenből
Mátészalkára

Az idei év elején fogalmazódott meg az
utazóközönségben, hogy a Debrecen felé
közlekedő autóbuszok miért nem használják a 471-es főút hajdúsámsoni elkerülő 2018 decemberében átadott szakaszát,
hiszen a 8,6 kilométeres út használatával
az autóbuszok elkerülhették volna a hajdúsámsoni, lassabb átjutást.

Fotó: MátészalkaLeaks

Elfogadták a javaslatot, így
10 helyközi járaton már
be is vezették az új
menetrendet.

A MátészalkaLeaks – mint a csoport
az oldalán beszámol róla – az érintet-

tek véleményének kikérése után a menetrenddel kapcsolatban módosítási
javaslatokat tett az Északkelet-Magyarországi Közlekedésszervező Irodának.
Az igények megvalósíthatóságát és
a jogosságát utasforgalmi felmérések is
alátámasztották, így az Északkelet-Magyarországi Közlekedésszervező Iroda
bevezetésre javasolta a módosítási javaslatokat.
A módosítások már életbe is léptek,
így 9 perccel csökkent a menetidő
a Debrecen–Mátészalka–Fehérgyarmat
–Magosliget, illetve a Debrecen–Nyírbátor [- Vállaj] –Mátészalka–Csenger
autóbuszvonalon, az érintett járatoknál
– írták.
további érdekességek:
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PÁLYÁZATÍRÁST VÁLLALOK EHHEZ A PROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓAN.

A SZÉCHENYI 2020 KERETÉBEN MEGJELENT
AZ ”ÚJ GYAKORNOKI PROGRAM” CÍMŰ
(GINOP-5.2.4-19 KÓDSZÁMÚ) FELHÍVÁS
Kóderné Dienes Mária
pályázatkészítő

Telefonszám:

+36 20 482 6961
E-mail:

maricadienes@gmail.com

A felhívás meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg: 10 milliárd forint. A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása
2019. november 26. 10.00 órától 2021. április 30. 12.00 óráig lehetséges.
A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának
növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén
bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok (legfeljebb
6 fő) foglalkoztatásához, valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
ellátásához, lehetőséget teremt továbbá megváltozott munkaképességű gyakornok
foglalkoztatása esetén a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkozatására.
A felhívás biztosítja a gyakornoki munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítását is,
melynek költségeit átalány alapú egyszerűsített költségelszámolás keretében számolják
el. Az átalány mértéke a gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó személyi
jellegű ráfordításainak 40%-a.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2 500 000 forint,
maximum 22 176 000 forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható
költség 100%-a lehet.
Keressen bizalommal:
Kóderné Dienes Mária - pályázatkészítő
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Napi hősünk, Sándor negyvenévesen szembesítette magát a
kegyetlen ténnyel, hogy egy pocakos hájpacni. Tudta, hogy a
túlsúly nemcsak esztétikai probléma, és nemcsak kényelmetlen, hanem veszélyes is, hiszen minél tovább cipeled a felesleges kilókat, annál jobban fáj minden a tokától a bokáig, azaz a
kövérség egyenes út a betegségekig. Az elhízott emberek életmódváltása tehát mindenképpen nagy döntés, és be kell hozzá
kattanni, ahogy Szabó Sándor fogalmaz, ha már az ember
nem éppen sportos családba született.

Egy debreceni
megszállott,
aki először csak
fogyni akart…
Aki 40 évig nem csinált semmit;
ma már ott tart,
hogy négyszeres ironman.

– Amikor alig tudod bekötni a cipőfűzőt, vagy nem tudsz lihegés nélkül felmenni a harmadikra, akkor arra egy idő után
ráun az ember. Negyvenéves koromban, 2015-ben ért a nagy
„kattanás”, és azt mondtam magamnak, hogy kezdenem kell
valamit az életemmel, de mindenekelőtt a plusz 30 kilóval. Elindultam egy akadályfutó versenyen, amelyet a Facebookon
hirdettek, alig bírtam ki, de fafejű vagyok, nem adtam fel. Ha
egy célt kitűzök magam elé, azt mindenképpen megcsinálom
– mondja Sándor, rögtön, az első gondolatában rátapintva az
akaraterő, avagy az önszabályozás fogalmára, lényegére, hogy
képesek vagyunk valamit megtenni, vagy valamit nem megtenni, szándékosan, tudatosan, testi és lelki fájdalmakkal együtt is.
Futni jó, jegyezzük meg, csak a többség kifejezetten utálja. Fogyókúra gyanánt így sokan máshoz nyúlnak, például kispályás,
akarom mondani, sörfocihoz az öregfiúknál, ahol lehet alibizni
is, ha már húzza a görcs a lábat az utolsó húsz percben. Hősünk
a keményebb utat választotta.
– Mindig szerettem nézni a futókat. Csodáltam őket, hogy képesek futni. A labdajátékok nekem nem jönnek be, ezért a „kattanásom” után nem is volt kérdés, hogy mit választok. Az ominózus első versenyemet, amelyet Debrecen mellett rendeztek meg,
nagy szenvedés és kínok árán sikerült teljesíteni, de a fájdalmak
nem szegték a kedvem, hanem éppen ellenkezőleg, megerősítettek abban, hogy folytatnom kell. A cél után azt mondtam,
hogy ha ezzel komolyabban foglalkoznék, akkor esetleg lenne esélyem is komolyabb eredményekhez – emlékezett vissza
Sándor, aki először is eljutott arra a szintre, hogy a következő
időszakban már több edzése volt, mint versenye, ami a negyvenes amatőr sportolóknál már dicséretes hozzáállásnak számít.
A gyávák el sem indulnak, a gyengék pedig hamar feladják a
küzdelmet. Sándor bírta a kiképzést, még ha fájt is, még ha kapta
is a pofonokat. – A debreceni után egy hortobágyi versenyen
indultam el, ott is majdnem „meghaltam”, de az akaratos fejem
azért kisegített a bajból. Minden megtettem annak érdekében,
hogy fogyni tudjak – így a kitartás bajnoka, aki bár sosem adta
fel, sok-sok kudarcot is át kellett élnie. – Egy év után megálltam
a fejlődésben, sőt, egyre rosszabb eredményeket értem az edzéseken. Akkor döbbentem rá, hogy tudatosságot is vinni kell a
sportolásba, és személyi edzőhöz fordultam!
A szakszerű tanácsok elengedhetetlenek a sportoláshoz, de ami
a legfontosabb: egy jó személyi edző elsősorban pszichésen tud
a legtöbbet tenni, azaz ha pozitívan hat a tanítványra, akkor a
fejlődés garantált. A sportszakma rejtelmein túl azonban a helyes táplálkozás tudományába is be kell vezetni azt, aki kemény
sportolásra adja a fejét, hiszen az a testmozgás alapja.
– Mellőztem az étrendemből mindent, ami rossz. Ami az én
gyengém, az az édesszájúság. Képes voltam megenni például két
doboz jégkrémet egy ültő helyemben, és csak azért nem hármat,
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mert kettő volt otthon. Bevallom, most is
kívánom, de beláttam, hogy nincs értelme; kell az embernek az önkontroll. Ma
már csak verseny után eszem jégkrémet,
de nem két dobozzal!
Az alkoholról való lemondás nem okozott elvonási tüneteket, mert bár Sándor
is volt fiatal, ahogy mondja, nagyivónak sohasem számított. Mára eljutott
az absztinenciáig, miután nemrégiben
két kispohár Bailey’s-től „beállt”, és még
másnap is küzdött az utóhatásaival. Hiába jellemzi tehát magas energiatartalom
és gyors felszívódóképesség az alkoholos italokat, amiért elvileg doppingnak
is minősülhetnének, a szervezetre való
rossz hatásuk miatt a sportteljesítmény
látja kárát.
Szerelem első látásra!
– Budapesten, 2016-ban láttam egy triatlonversenyt, és szerelem volt első látásra. Ott megfogadtam, hogy én ezt fogom
csinálni! Kipróbáltam, még jobban beleszerettem! Nézzük akkor a négy év termését, mire képes egy ember, aki egyszer
és eltökélten vált életmódot, és nem úgy,
mint a sokunk, akik ezt minden hónap
elején megtesszük, de minden január elsején egészen biztosan!
Szabó Sándor a nulláról indulva négy év
alatt felmutat négy sikeres ironmant.
Ez a klasszikus, olimpiai triatlonszámnak (1,5 km úszás, 40 km bicikli, 10 km
futás) a sokszorosa: 3,8 km úszás, 180
km kerékpározás és a maraton. Azt csak
úgy mellékesen teszi hozzá, hogy ezenkívül a maratoni távot még lefutotta
négyszer, továbbá számos rövidebb távú
triatlonversenyen ért célba.
Hegyre fel és le
– Minden extrém versenyt vállalok; indultam például a Kékes-futáson, vagy a
spartan race mindhárom nehézségi fokozatát teljesítettem, de rájöttem, hogy
az nem az én világom. Inkább a hosszabb
távú futó- vagy triatlonversenyek vonzanak. Nemrég részt vettem egy hatórás
ultrafutáson, – majd pedig az esztendő
zárásaként – egy 100 kilométeres futáson
szerepeltem sikerrel, 11 és fél óra alatt teljesítve a távot. Amire pedig a legbüszkébb
vagyok: nyáron Tiszalökön az olimpiatávú nemzetközi triatlonversenyen, a Lökiman elnevezésű viadalon korosztályos
harmadik helyezést értem el.
Sándor a 3 óra 37 perces maratoni rekordjából is szeretne lefaragni az új
idényben, de a fő hangsúlyt az ultrafu-

tóversenyeknek szenteli. Nem érdekli a
kor, a nagy sérülések eddig elkerülték, ha
akadt is gondja egy-egy versenyen, azt
a nem megfelelő cipő okozta, és nem a
teste adta fel a küzdelmet. Okos ember a
saját kárán tanul, Sándor ma már tudja,
hogy a cipőn spórolni nem szabad. Ez
a sport egyébként sem az olcsóságáról
híres. A megfelelő sportruházaton túl az
utazási és a nevezési költségek komoly
anyagi áldozatokat követelnek.
– Szerencsés helyzetben vagyok, mert
a feleségemmel egy könyvelőirodát
üzemeltetünk, és most még elő tudom
teremteni a szükséges anyagiakat, illetve jut időm edzeni és versenyezni, ami
legalább olyan fontos szempont. Idővel
majd szponzorokra is szükségem lehet,
mert egyre komolyabb versenyeken veszek részt, nemcsak itthon, hanem külföldön is.
Az árakról: egy jó cipő 30-50 ezer forint,
ami 1000-1200 kilométerre elég, Sándor
esetében ez az edzésekkel, versenyekkel
együtt szűk fél év. A versenybicikli tartósabb, de milliókban mérik az árát. Ebben
a sportban ugyanis súlyos perceket számít önmagában a technika, azaz a kerékpár. A nevezési díjak Magyarországon elfogadhatók, mondja, a versenyzés pedig
kikapcsolódás egyben, azaz a párjával ott
nyaralnak, ahol éppen verseny van.
Külföldön más a helyzet, ott már mélyen
a zsebbe kell nyúlni. Jövőre elindulok
Ausztriában egy dupla ironman-versenyen; ott például a sokszorosát kérik el

nevezési díj gyanánt a Magyarországon
megszokott árakhoz képest. Nyugaton
vastagon fog a ceruza – mondja Sándor,
aki nem akarja elriasztani a triatlonozás
gondolatával foglalkozó férfiakat és nőket, hiszen kicsiben és itthon lényegesen
olcsóbban is egészen jó versenyeken lehet élvezni a mozgás örömét.
No de mi az öröm 100 kilométeren, vagy
a dupla ironman távjain szenvedni? Belegondoltak? A dupla ironman távja: 7,6
km úszás, 360 km kerékpározás és 84 km
futás!
Sándor azt mondja, hogy a nagy fizikai
és pszichés megterhelés számára nem
szenvedés, hanem éppen ellenkezőleg:
örömforrás. Tudja, hogy a családtagok
és az ismerősök sem tartják „teljesen
normálisnak”, de ez is csak ösztönzőleg
hat rá.
– Ma mínusz 35 kilóval teljes harmóniában élek. Büszkeséggel tölt el a tudat
is, hogy amit én megcsinálok, annak a
jóval fiatalabbak többsége a tizedére, de
még ötödére sem lenne képes. Mindenki ajánlom, hogy kezdjen el komolyabban sportolni, az életkor nem számít,
és nem kell a határokat feszegetni, elég
csak rendszeresen kocogni a Nagyerdőn, vagy bárhol a szabadlevegőn. Nem
kell halogatni, nem kell a jövő hónapig
vagy a következő hétfőig várni. Ma kell
elmenni futócipőt venni!
Cs. Bereczki Attila
további érdekeségek:
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Házi leveskocka
Boros Valitól
Leveskockát készítettem, ugyanis a boltit nem veszem
meg. Ebben csak az én saját alapanyagaim vannak: komolyan mondom, nagyon finom lett. Mindenkinek javaslom kipróbálni! Mindent frissen a kertből szedtem.
Hozzávalók: 4 sárgarépa, 1 zeller levelestől,
3 petrezselyem, ennek is pár levele, 1 karalábé,
2 paprika, 2 fej hagyma, 2 cikk fokhagyma, lestyánlevél,
2 paradicsom.
Elkészítése: Mindent aprítóval összevágtam, majd a
massza ment a szép, sárga csirkezsírra. Dinszteltem, fűszereztem, felengedtem húslevessel, alaposan kiforraltaml, majd botmixerrel elegyítettem, végül jégkockatartóba kanalaztam. Mikor megfagy, akkor kiütögetem a
jégkockatartóból, és bezacskózva a fagyasztóban tartom.
Ha használni akarok belőle, akkor onnan csak kiveszek
egy kockát.
Jó étvágyat kíván: Boros Vali
http://borosvalikonyhaja.blogspot.com

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.
ZOLEND KFT.

4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36-52/316-058
zolend@zolend.hu
www.zolend.hu
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Nyíregyházi
a legjobb
esküvői
fotósok
között
Nyíregyházi fotós
is bekerült az ország legjobb
esküvői fotósai közé az idei
Central European Wedding
Show pályázatán.

Janics Attila fotográfus az előkelő ötödik helyet tudhatja magáénak
a rangos megmérettetésen, ahol az
idén 400 fotós több mint 1300 képe
versengett egymással.
A párról készült fotó ceremónia kategórában lett az ötödik. – Nagyon
szerencsésnek és boldognak érezzük
magunkat – mondta a SzabolcsiCafé
érdeklődésére Janics Attila. – Szerencsésnek, mert egész évben rendkívül
nyitott és inspiráló modellekkel (azaz
házasulandókkal) dolgozhatunk, valamint boldognak, mert ez egy nagy vis�szajelzés nekünk” – tette hozzá.
Érdekességként azt is elárulta, hogy
külön büszkeség, hogy – mivel a díjkiosztó napján épp egy másik esküvőn
fotózott feleségével – az oklevelet a díjazott fotón szereplő pár, Gégény-Német Enikő és Gégény Norbert vehette
át. Az ibrányi házaspár egyébként Budapesten él.
S bár nagyon sokan ismerik Nyíregyházán, azért hadd mutassuk be Janics
Attila Nagykállóban született, Nyíregyházán élő fotográfust, akinek gyerekkori hobbija lett a hivatása. Tízévesen, egy zempléni iskolai kirándulásra
már a szüleitől kapott kincsével, egy
Praktica MTL 5B fényképezőgéppel
indult el. Hazaérve mihamarabb tudni akarta, mit sikerült megörökítenie
a látottakból. Előhívta a fekete-fehér
képeket, s ott magasodott előtte a papíron a sárospataki vár... Azt mondja,
az érzés a fotózásért rajongó gyermekké teszi ma is, amikor a nyakába
akasztja a gépet.

Fotós pályafutása 2000-ben kezdődött. Egy németországi kisvárosban,
Metzingenben (ami Nagykálló testvérvárosa) volt gyakornok a helyi
napilapnál. Az ottani fotóriporter faragott igaz fotóst belőle, így szerinte a
mostani siker az ő sikere is.
„Ati, csinálj mindent csak úgy, és akkor kapod a legjobb eredményt.” Azaz
ne görcsölj rá. A zsigereid, az öszönöd
vezesse a szemed és a kezed – mondta
egykori mestere, mentora. Attila nem
szereti a beállított képeket. A mai napig
arra törekszik, hogy megfogja, megörökítse a pillanatot. Jól érezte magát a
német napilapnál, de biztos volt benne,
neki itthon van dolga, ez pedi az esküvői fotózás. 2006 óta része az életének
a felesége, Edina, aki társa a munkában is, jó szemmel válogat az elkészült
fotográfiák között. Kiszúr félrekunkorodó hajtincset, rezzenésnyi fintort,
fölgyűrődött ruhaneműt, és ugyanígy
a legőszintébb mosolyt, mozdulatot.
– Sosem akarom elfeledni, hogy ajándék, ha ajtót nyitnak nekünk egy intim
családi rítusra, s alaposan meg szeretnénk szolgálni a belépést. Minden
ember más, a legfontosabb feladatunk
a találkozáskor, hogy rájuk hangolódjunk. Megérezzük, hogy mitől tudnak
felszabadultan viselkedni, egymásra
figyelni majd a fotózás közben is. Keressük a módját, hogy a kézbe kapott
fotók láttán szívből mondhassák: pont
ilyet szerettünk volna! S az sem baj,
ha kicsit többet adhatunk, mint amit
elképzelni tudtak… – mondja Janics
Attila.
Cservenyák Katalin
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SzabolcsiCafé
Nehéz elképzelni, hogy egykor szovjet katonák sáros bakancsai taposták süppedő szőnyegeit és a padlóját. A csodálatosan felújított,
kállósemjéni Kállay-kúria ma már eredeti pompájában ragyog, s
fogad egyre több látogatót. Nagyon jól tájolhatták az építtetők, mert
valahányszor jár is erre, az embernek mindig az az érzése támad,
mintha itt mindig sütne a nap. Hatalmas, csodálatos park övezi,
évszázados fákkal. Védelem alatt áll, akárcsak az épület.

Menne pár kört
a miniszterelnök
autójával?
Kállósemjénben
megteheti
Szovjet katonai parancsnokság
és kollégium is volt a kastély.

Szabolcs-Szatmár-Beregben uniós pályázatokon nyert támogatások
nyomán sorra újulnak meg a kastélyok, kúriák. Elvitathatatlan a zászlóshajó cím a tiszadobi Andrássy-kastélytól, ám a figyelemből a többinek is jut. Így a kállósemjéninek is.
Ma a századforduló hangulatát idézi a korabeli bútorokkal berendezett épület, melynek földszintjén kiállítás látható, emeletén pedig
rendezvények tartására alkalmas teret alakítottak ki. Nem véletlenül,
hiszen a házasulandó párok manapság szívesen választanak szokatlan helyszínt életük legszebb napjának megünneplésére. Így a nagyari
Luby-kastély, a mándoki Forgách-kastély, vagy éppen a kállósemjéni Kállay-kúria is nagyon népszerű körükben. Ritka az az alkalom,
amikor a Kállay-kúriát körülvevő gyönyörű parkban ne találkoznánk
esküvői fotózásra érkező párokkal.
A Kállay-család ősi fészkében, a ma 3500 lelket számláló Kállósemjén
központjában álló épületben, ahol a hintapolitikusnak is nevezett, későbbi miniszterelnök (1942–44), Kállay Miklós is nevelkedett, a második világháború idején szovjet katonai parancsnokság működött.
A katonák nem sokat törődtek az értékek védelmével, amit jól illusztrál, hogy a szalon padlóját tüzelőnek használták. Utóbb egyetlen megmaradt elemből sikerült rekonstruálni a ma látható, egyedi burkolatot.
Az államosítás után kollégiumként hasznosították.
A kállósemjéni Kállay-kúriát 2012-ben kezdték el felújítani, hogy
a nagyközönség számára látogathatóvá tegyék. A parkban található
a család kriptája is, ahová a mai napig temetkeznek a leszármazottak.
Ma az épület bejáratánál Kállay Miklós bronzba öntött alakja fogad,
egy karosszékben üldögél. Lehet vele szelfizni. Belépőjegyet viszont a
kúria bal szárnyában kialakított kávézóban lehet váltani. Ennek büszkesége egy herendi porcelán kávéfőzőgép, mindenképpen meg kell nézni.
A Kállay az egyik legősibb magyar család, már 800 éve dokumetáltan jelen van a magyar történelem színpadán. A kiállítás nyolc
termen keresztül mutatja be a nemzetség történetét a 13. századtól
napjainkig.

SzabolcsiCafé
Az első terem a Kállayak első írásos említésétől, 1237-től Mohácsig mutatja be
a korszak történéseit, viseletét, fegyverzetét. Itt a látogatók egy páncélsisakot
is felpróbálhatnak. A második terem a
török elleni küzdelmeket, a kuruc korszakot eleveníti fel. A harmadik kiállítási
tér a semjéni kúria múltjával és a család
orosi ágával foglalkozik. A következőben a Kállay család leghíresebb tagjait
ismerhetjük meg. Az ötödik terem a XX.
század 20-as, 30-as évei úri szalonjának
hangulatát idézi. A hatodik termet teljes egészében a Magyar Királyság utolsó
miniszterelnökének, Kállay Miklós emlékének szentelték. Középen áll díszes
íróasztala, melyet egyetlen fából faragtak
ki. A miniszterelnök leszármazottjainak
és a család XX. századi életében fontos
helyet betöltő Máltai Lovagrendnek is
jut hely a kiállításban. Különleges az a
bemutató, amelyet a XIX. és XX. század fordulóján készült és használatos
gyerekjátékokkal rendeztek be. Láthatunk itt gyönyörű ruhákba öltöztetett,
porcelánfejű babákat, babaházat, mini
konyhát is. Habár minden teremben találunk tájékoztató szöveget is, érdemes

KALANDOZÓ MAGYAROK 11
vezetést kérni, mert a felkészült tárlatvezetőknek köszönhetően mintegy varázsütésre visszarepülünk a múltba, és
látni fogjuk, az a család, mely Szabolcs
vármegye életében kiemelkedő szerepet
játszott, ott volt hazánk történelmének
minden fontos mozzanatánál is.
A kúria munkatársai már lelkesen készülnek adventre – Karácsony a kúriában címmel különösen a gyerekek
érdeklődésére számítanak majd a régi
idők hangulatát idéző porcelánbabákból,
játékmacikból álló kiállítással.
A jövő évi tervekről Mogyorósi Judit
ügyvezető a Szabolcsi Cafénak elmondta: miután a kúriában kerékpárok bérlésére is van lehetőség, gyerekeknek,
családoknak túrajavaslatokat is fognak
tenni, hová, merre érdemes kétkeréken
elindulni, köszönhetően annak, hogy
ezen a környéken is nagyon sok kerékpárút épült, melyen biztonságosan közlekedhetnek a biciklisek. Terveznek egy
nagy fesztivált is, melyről egyelőre nem
árult el részleteket az ügyvezető, hadd
legyen meglepetés.
A végére hagytuk a legnagyobb durranást, a látogatók kedvencét. Élmény-

autózásra csábít az 1931-es Ford-A modell. A jármű az egész kiállítás egyik leglátványosabb eleme. A Kállay Miklós miniszterelnök által is használt Ford A egyik
működőképes példánya a kúria parkjában
lévő garázsban áll. Akinek kedve tartja,
tehet néhány kört a járművel, melyhez
magától értetődően sofőr is jár.
Cservenyák Katalin
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SzabolcsiCafé

Hanza-Twin Kft.

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

Munkaruházati és védőeszköz kis- és nagykereskedés

LEGYEN STÍLUSOS MUNKARUHÁBAN IS!
NÁLUNK CSAK AZ ÁRAK DERMEDTEK MEG!

TÉLI LÁBBELIK, TÖBBFUNKCIÓS TÉLIKABÁTOK, ALÁÖLTÖZŐK
SPORT, HOBBI, MUNKAVÉDELEM, TÚRÁZÁS, KERÉKPÁROZÁS, MOTOROZÁS

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

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

14 NYÍREGYHÁZI 21-ES

SzabolcsiCafé
A filmről

Fotó: Mayer Bernadett

A 18 éves Dávid egy ifjúsági zenekar tehetséges
szólistája. Az országos versenyre készülés finisében a zenekarhoz csatlakozik az elsőéves Nóri.
Dávid hamarosan megsejti, hogy a 60 éves karmesterük „bizalmas” viszonyt próbál építeni az
egyik 14 éves csellista lánnyal. Őrlődve a fiatal
lány és mestere között, a fiú megszállott nyomozásba kezd, hogy kiderítse az igazságot.

Nyíregyházi 21-es:

megismerve írótársammal, Horváth János
Antallal megírtuk a Szép csendben forgatókönyvét.
Azt mondják, ez a te #metoo
filmed. Te is így gondolod?
A forgatókönyvet még jóval a botrányok
kirobbanása előtt elkezdtük írni, így nem
a mozgalom farvizén született. Annyiban
helyes a párhuzam, hogy #metoo eredeti
szándékához hasonlóan a film is azt akarja,
hogy elinduljon egy társadalmi diskurzus a
hatalmi visszaélések terén.
A film eredeti címe Impromptu
volt. Miért? Illetve miért lett utóbb
a címe Szép csendben?
A kutatásom során megismert történeteken keresztül az a tapasztalatom, hogy az
esetek döntő többségét szép csendben a
szőnyeg alá söprik.
A nyíregyházi Zrínyiben
érettségiztél. Ott, vagy már
hamarabb elhatároztad, hogy filmrendező leszel?
Ötévesen, életem első mozifilmje (Jurassic
Park) után döntöttem el, hogy én ezzel akarok foglalkozni.
Miért pont rendező?
Gyerekként úgy képzeltem el, hogy
egy filmen a rendező álmát valósítják meg.
Nagyon tetszett nekem a gondolat, hogy a
fejemben lévő történetek egyszer csak testet ölthetnek.
Ki a példaképed?
Inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak, akik nagy hatással voltak rám alkotóként, de ez egy igen hosszú lista, amiből,
ha hirtelen szemezgetnem kéne, akkor
azt mondanám, hogy Louis Malle, Cormac
McCarthy, Mike Nichols, Kenneth Lonergan,
Gothár Péter, Németh Gábor.
A családban van előzménye
annak, hogy te művészpályára léptél?
Zenész családból származom, ezért a művészet sohasem állt távol tőlem.
Megnézik a zrínyis osztálytársaid a filmet?
Nem várom el, hogy tömegesen moziba
menjenek, de remélem sokan közülük meg
tudják majd nézni.

4.

Nagy Zoltán

5.

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.

6.

A elsőfilmes nyíregyházi rendező, Nagy Zoltán nagyjátékfilmjét premier előtt vetítették
Nyíregyházán november 14-én a Krúdy
Moziban. A Máté Gábor, Schell Judit, Major
Erik és Bognár Lulu főszereplésével készült
Szép csendben november 14-étől látható
országszerte a mozikban. A filmet olyan
szakmai szervezetek hitelesítik és ajánlják,
mint a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. Az
alkotás egy 14 éves lány és egy 60 éves
karmester bizalmas kapcsolatáról szól.

1.

Első nagyfilmedet szülővárosod
ban, Nyíregyházán mutatták be.
Izgultatok?
Természetesen volt bennünk egy egészséges izgalom, de az elmúlt hetekben lezajlott
budapesti és vidéki premier előtti vetítések
utáni remek visszajelzések sokat segítettek
abban, hogy ne izguljunk.
Röviden összefoglalnád, miről szól
a film?
Arról, hogy milyen, amikor olyan valaki
keveredik egy gyermekmolesztálási ügy
gyanújába, aki közel áll hozzánk: az apánk,
a munkatársunk, esetleg a mentorunk.

2.

7.

8.
Az a tapasztalatom, hogy az ehhez hasonló
eseteket nem mélységében, hanem inkább
pikantériájában tárgyalják az emberek.
A Szép csendben történetén keresztül ennek a kényes témának a bonyolultabb rétegeit kíséreltem meg feltárni.
Miért pont ezt a témát
választottad?
Fiatal koromban szemtanúja voltam egy
hasonló esetnek, ami rengeteg megválaszolatlan kérdést hagyott bennem. Kutatni kezdtem, és több száz igaz történetet

3.

9.

10.
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13.

Hogyan kerül a filmben
a képbe Nyíregyháza?
Fontosnak tartottam, hogy az első nagyjátékfilmemben megjelenjenek azok a helyszínek, ahol felnőttem.
A Filmalap Inkubátor Program
keretében, 62 millió forintos
támogatással valósul meg a film.
Elég volt a pénz?
Ilyen alacsony támogatásnál a költségvetés
hiányát kreativitással kell pótolni, továbbá
egy olyan stábot verbuválni, – akik hozzám
hasonlóan – saját ügyüknek tekintik ezt a
filmet, és így el tudott készülni.
A szereplőket milyen szempontok alapján választottad?
Sokat járok színházba és egyetemi vizsgaelőadásokra, így a legtöbb szerepre már
a forgatókönyv írása közben megvoltak a
jelöltek, castingot egyedül a fiatal csellista
lány, Nóri szerepére tartottam.
Ha utazás, akkor észak,
dél, kelet vagy nyugat?
Nincs preferált irány, bárhova szeretek utazni. Most november végén Tallinnba és onnan Koppenhágába utazom a filmmel, szóval jelenleg a budapesti hidegből az északi
fagy felé tartok.

14.

11.

Mire számítasz a nyíregyházi
bemutató után?
Remélem, hogy a film által felvetett kérdések alapján el tud indulni majd egy jó beszélgetés.
Nyíregyházán is forgattatok.
Merre, mely jelenetekben
szerepelnek nyíregyházi felvételek?
Főleg a belvárosban forgattunk. A Kossuth
téren és környékén, a tizennégy emeletes
tetején. Ezek főleg átvezető jelenetek, amik
azt a célt szolgálják, hogy érezzük, nem Budapesten játszódik a történet, hanem egy
vidéki városban.

12.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Rántott karfiol
vagy rántott csirkemell?

Karfiol.

Sör, bor vagy pálinka?
Ilyen sorrendben.
Autó, motor, bicikli
vagy tömegközlekedés?
Tömegközlekedés.
Mit jelent számodra
Nyíregyháza?
Otthon.
Következő filmed témáját
lehet már tudni? Mik a terveid?
Most három terven is dolgozom párhuzamosan. A filmalap műfajfilmes fejlesztésén
belül dolgozom egy tini-scifi-vígjátékon.
Hamarosan beadok fejlesztésre egy dramedy-t, ami egy stand-up humorista nőről szól,
akinek döntenie kell a karrier és a család
között, továbbá van egy történelmi filmtervem is, amit Aczél György élete inspirált.
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Szép csendben
80 perc
Hang: Dolby Digital
Országos bemutató: november 14.
Forgalmazó: Vertigo Média

MI A PÁLYA?
Műszaki pályaválasztó
fesztivál
Helyszín:

DE SPORTTUDOMÁNYI OKTATÓKÖZPONT
4032 Debrecen, Dóczy József u. 7.
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