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A nyíregyházi vonalra szánt
luxusvonaton már dolgoznak
Forgalomba állt a MÁV első, saját gyártású,
belföldi forgalomra szánt másodosztályú
IC+ kocsija, az utasok a Déli pályaudvarról
Zalaegerszegre közlekedő Göcsej InterCity
járaton utaztak először az új járművön.
A gyártás alatt lévő 70 IC+ szériában 35
első osztályú, prémium kategóriás kocsi is
van. Az első osztályú kocsi 2020 őszén, a 70
darabos széria pedig 2021 nyarán állhat
forgalomba. Az első osztályú járműveken
bisztrókocsi is lesz, és várhatóan Debrecen,
Nyíregyháza, Miskolc, Szeged és Pécs felé
fog majd közlekedni. Az új IC+ flotta több
mint 50 százalékos hazai beszállítói arán�nyal készül, a vasúttársaság 250 munkavállalónak ad munkát a gyártással, és legalább
ugyanennyinek a beszállítói körben.
Tóth Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős
helyettes államtitkára az első vonat indulása előtt sajtótájékoztatót tartott, amin
elmondta többek között, hogy az ITM
stratégiai célja, hogy a vasúti szolgáltatás

Fotó: MÁV

A MÁV saját gyártású kocsikat
fejleszt.

színvonala, hatékonysága javuljon, a közösségi közlekedés versenyképes legyen az
egyéni megoldásokkal szemben. Hozzátette: az elmúlt tíz évben több mint 1300 mil-

liárd forintból jöttek létre vasúti projektek,
2016 és 2024 között pedig mintegy 1800
milliárd forintot fordít vasúti beruházásokra a kormány.

Lejárt a Széchenyi Programiroda és az Interreg V-A Románia–Magyarország
Együttműködési Program Irányító Hatósága között megkötött finanszírozási szerződés
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program hatékony és zökkenőmentes megvalósítása érdekében a Széchenyi Programiroda,
valamint a Program Irányító Hatósága, a romániai Közmunkaügyi,
Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium az Információs Pontok finanszírozására vonatkozóan Támogatási Szerződést (5/7-AT) kötött,
amely megállapodás 2019. május 31-én lejárt.
A finanszírozás legfőbb célja az eredményorientált határon átnyúló
projektek és partnerségek létrejöttének és megvalósításának
segítése, valamint a kedvezményezettek támogatása; továbbá az
ehhez szükséges alap menedzsment (előkészítés, szerződéskötés,
megvalósítás, monitoring, értékelés és ellenőrzés) biztosítása volt.
A Program Technikai Segítségnyújtás keretéből az Információs
Pontok első három éves működéséhez nyújtott támogatás
teljes összege: 801 927,81 euró volt, amelyből 400 963,90 euró
az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott vissza nem
térítendő támogatás, míg a fennmaradó részt a két tagállam
nemzeti hozzájárulásból biztosította. A támogatási szerződés által
finanszírozott feladatok végrehajtásának időszaka 2016. június 1-jén
kezdődött és 2019. május 31-ig tartott.

A
2014-2020-as
pénzügyi
periódusban
megvalósuló
Együttműködési Program célja a román-magyar határmenti
övezet együttműködésének támogatása. A programon belül nyílt
pályázati felhívások során vissza nem térítendő támogatásban
részesült 99 olyan közös, határmenti együttműködési projekt,
amely a többi között a foglalkoztatást, vagy az egészségügyi
szolgáltatások fejlesztését célozza meg. A Programot az Európai
Regionális Fejlesztési Alap finanszírozza, amelyet a Programban
résztvevő két tagállam nemzeti társfinanszírozása egészíti ki.
A Széchenyi Programiroda keretein belül működő Információs
Pontok 2019. június 1-jétől új finanszírozási szerződés alapján
látják el a hazai kedvezményezettek szakmai támogatását
projektjeik megvalósításában, továbbá közreműködnek a 2020
utáni időszak előkészítési feladataiban, valamint a jelenlegi
program lezárásában.
Az
Interreg
V-A
Románia-Magyarország
Együttműködési
Programról bővebben a következő linken olvashat: http://interregrohu.eu/hu/fooldal/.

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.interreg-rohu.eu
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Csaknem negyedmilliárdból
szépítik a Királytelek Vigadót
Nagy munka kezdődik Nyírteleken.
A nyíregyházi székhelyű SB Building Kft.
végzi a Zöld város projektet a Szabolcs megyei városban, összesen nettó 241,6 millió
forintért. A február 14-i Közbeszerzési Értesítő szerint a beruházás keretében a központi részek megújítása történik: felújítják a Királytelek Vigadó épületét, ami többfunkciós
szolgáltatótér lesz. Központi termében rendezvények, programok tartására alkalmas
teret hoznak létre, mellékszárnyában pedig
szociális és irodai helyiségeket alakítanak
ki. Az épületen napelemes rendszert telepítenek az energiahatékonyság érdekében.
A Királytelek Vigadó mögötti területen
a parkosítás mellett kialakítanak egy szabadtéri tűzrakó helyet és egy filagóriát,
emellett utcabútorokat telepítenek. Az épület előtt, az Arany János, Béke utcák és a Petőfi köz érintett szakaszai mentén megújul
a zöld terület, lombhullató fákat és cserjéket telepítenek, valamint gyepesítenek
a szakemberek.
további érdekességek:

WWW.SZABOLCSIHIR.HU
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Február 7-én volt a Béres-csepp megalkotója, Béres József
születésének 100. évfordulója. A jubileum alkalmából a hazai
mozikba került A feltaláló című film, ami a neves záhonyi tudós
tiszteletére, emlékére készült.

Receptúra
gyógyszerhez,
élethez
A záhonyi tudós,
Béres József fia és menye
örökségről, filmről
és üzenetről.

A film főszereplője a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban éveken át játszó Gáspár Tibor. A Gyöngyössy Bence rendezésében készült életrajzi dráma
a Béres-csepp megszületésének izgalmas történetét és Béres József hatalommal
vívott, megalkuvást nem tűrő harcát mutatja be a hatvanas-hetvenes években,
egyúttal objektív látleletet is nyújt az akkori Magyarországáról, a (nem) működő szocializmusról, a társadalom egészét átható hazugságokról, intrikákról.
A film készítésében közreműködött Béres József fia, ifj. Béres József és menye, Béres Klára is, aki korábban már könyvet is írt róla. A 99,4 Sunshine
FM beszélgetetett velük.
Béres Klára könyvében és a filmben is a hitelességet tartotta szem előtt.
– Sok évvel ezelőtt a férjemmel azt határoztuk el, mert nagyon fontosnak
tartottuk, hogy Béres József életét mi magunk összesítjük, hogy az a lehető
leghitelesebb legyen. Ez 1999-ben történt, aztán apósom 90. születésnapjára
megjelent a teljes életútját összefoglaló biográfia, de akkor nem gondoltuk,
nem is gondolhattunk arra, hogy ez a mű egy alapdokumentum lesz ahhoz,
hogy másokat is továbbgondolásra inspiráljon. Természetesen a film előkészítésében is aktívan részt vettünk: alapvető igény volt, hogy egy olyan mű szülessen, ami valóban őt magát és a kort mutatja be, valamint fontos üzeneteket
is megfogalmazzon.
A tudós fia, ifj. Béres József a következőket mondta a film készítésének hátteréről: – A szereplőválogatásba nem vontak be minket. Lényegében a főszereplőre
írták a forgatókönyvet. A többi esetben a stáb lefolytatta a szakszerű castingot,
a megfelelő szereplők kiválasztását, amivel teljesen elégedettek vagyunk. Úgy
gondoljuk, hogy hibátlan színészi játékokat láttunk, de a forgatókönyvtől a filmzenéig minden magas mércét üt meg.
A filmet megelőzte egy négyrészes sorozat, a Cseppben az élet. Béres Klára
elmondta, ugyanaz a szerző triumvirátus – Kabay Barna (producer), Gyöngyössy Bence (rendező) és Petényi Katalin (művészeti-konzultáns) – dolgozott, akik a nagyjátékfilm megálmodói voltak. Az ezt megelőző sorozat
a Magyar Televízió megrendelésére készült, több alkalommal is bemutattak,
de a szerzők már akkor is tudták, hogy Béres József élete mozifilmért kiált.
A történet alapja, magja az ugyanaz, mint a négyrészes játékfilmben, de dinamikusabb, gyakorlatilag új alkotás született.
Ifj. Béres József azokról az érzéseiről is mesélt, melyeket átélt a film nézése
közben: – Egy filmtől és úgy általában egy művészeti alkotástól nem várhatjuk el, hogy a valóságot kopírozza, hiszen akkor nem játékfilmről beszélnénk,
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hanem dokumentumfilmről, amelyek bőségesen születtek édesapám munkásságáról. Ennek a filmnek a lényege számunkra,
hogy azokra a tartalmi elemekre, üzenetekre, alapvetésekre épüljön, amelyek valóban jelen voltak édesapám életében. Tehát
torzítatlanul jelenjen meg az ő karaktere,
a kor, a küzdelmeinek valósága. Részletkérdésekben pedig a művészet eszközeivel kell
élni, ami, ugye, fenntartja az érdeklődést,
és főleg emocionálisan meg tudja ragadni
az embert. Egy művészeti alkotás akkor jó,
ha az ember nem tud elmenni mellette, és
amikor mi ezt a filmet láttuk, nem tudtuk
megállni sírás nélkül. Könnyeket fakasztott
a családtagok szeméből, – de érdekes módon – a gyermekeimre is, akik kevesebbet
találkoztak a nagyapjukkal, ugyanilyen elementáris erővel hatott, és ez nagyon fontos.
Ezek szerint nem csak bennünket érint meg
érzelmileg, hanem minden magyar embert.
Az átélt nehéz időszakról is mesélt.
– Agrárkutatóként az élet és a sors, és a kutatásai is elsősorban sajátos útra terelték édesapámat. Nem tudta magát berekeszteni csak
az agráriumba, így a kutatás elsodorta. Alapvetően ez okozza a konfliktushelyzetet, hogy
az akkori orvostudomány, az akkori politika
nehezen viselte el, hogy valaki a skatulyából
kilóg. Elsősorban édesanyámat érintette ez,
hiszen mi már elkerültünk otthonról a nővéremmel, aki most is Kisvárdán élt. Én ingázom Budapest és Kisvárda között. Feleségemmel, később gyerekeimmel láttuk azért
a 70-es, 80-as évek a küzdelmeit, ami miatt
édesapám sokat járt a fővárosba, a szabadalomtól kezdve a politikával való találkozókig. Úgy gondolom, a legnagyobb nehézség
a Baross Gábor utca 3. szám alatt csapódott
le rajta és édesanyámon. A családunk vasbetonként állt Béres József mögött. Soha nem

kérdőjeleztük meg. Számára nagyon fontos
volt, hogy amit ő tud és amit ő hisz, a munkájának értelméről és a találmányáról, vagy
a felfedezéséről, azt a család elfogadja. Ilyen
szempontból nagyszerű háttere volt. Kisvárdáról, Nyíregyházáról gyógyszerészek,
orvosok, egyszerű emberek is támogatták
ezt a munkát. Majd Budapesten a legmagasabb szellemi elit áll ki mellette, részben
politikusok is. Valahogy így lehetett kibírni
és végigcsinálni. Az igazi fordulatot, az enyhülést a rendszerváltás hozta meg. Kellett,
hogy létrejöjjön a Béres Részvénytársaság,
ami ezt az ügyet istápolja. Kezdetben az volt
a zászlón, hogy derüljön ki a Béres-cseppről az igazság, aztán az élet úgy hozta, hogy
nemcsak gyógyszerré válik 2000-ben a Béres-csepp, hanem gyógyszergyárrá is a részvénytársaság, ami képviselni tudja immár
több mint 30 éve azt a tudományos, etikai
és erkölcsi vonalat, amit édesapám letett
a 60-70-es években.
A receptúra
– Alapjaiban ugyanaz a receptúra, amit
édesapám feltalált, ugyanakkor a tudomány halad. A készítményben 1972-ben
azok az esszenciális és általa fontosnak
tartott mikroelemek, nyomelemek voltak,
amelyek arra az időre jellemzők. Időközben a készítményt mi magunk fejlesztettük tovább. Édesapám nagyon büszke
volt a fiára; ezt már életében is meg tudta
fogalmazni, hisz jó ideig együtt dolgoztunk. A cég 1989-ben alakult, és egészen
a 2006-ban bekövetkezett haláláig figyelő
tekintetét vetette a cégre; részt vett a vállalkozás életében. Úgy gondolom hogy nyugodtan távozott az élők sorából. Tudta azt,
hogy menyére és fiára hagyhatja a vállalatot. Nem beszélve, természetesen, mindazokról a kiváló kollégáinkról, akikkel

Id. Béres József 1972-ben alkotta meg a nyomelemeket komplex formában tartalmazó humángyógyászati
készítményt, amelynek a Béres-csepp nevet adta. 1972
és 1986 között a küzdelem időszaka következett. Politikai
és szakmai indulatok övezték a Béres-cseppet. A hatóságok börtönnel fenyegették, ha terjeszti a készítményt.
1975-ben kuruzslás vádjával bűnvádi eljárás indult ellene.
1976-ban megtörtént a készítmény szabadalmi bejelentése. 1978-ban – társadalmi nyomásra – a Herbária forgalmazni kezdte a Béres-cseppet. 1989-ben megalakult
a Béres Részvénytársaság. 2000-ben a cseppet hivatalosan is gyógyszerré minősítették, ami az immunrendszer
működésének, a szervezet ellenállóképességének támogatására ajánlott, valamint – kiegészítő terápiaként –
tumoros betegségben szenvedők általános állapotának,
közérzetének javítására. Béres József, Széchenyi-díjas
kutató 2006. március 26-án rövid betegség után hunyt el
Budapesten. 2013-ban a készítmények bekerültek azon
kiemelt nemzeti értékek körébe, amelyek a magyarságra
jellemző tulajdonságukkal, egyediségükkel, különlegességükkel és minőségükkel a magyarság csúcsteljesítményének tekinthetők, és amelyeket belföldön és külföldön
egyaránt a magyarság eredményeként, kiemelt értékeként tartanak számon. A Hungarikum Bizottság döntésével
a Béres-csepp lett az első gyógyszerkészítmény, amely
felvételt nyert a Hungarikumok Gyűjteményébe. A feltaláló
rendkívüli szellemi örökségét – a Béres Gyógyszergyár
elnökeként – fia, ifj. dr. Béres József viszi tovább. Ma már
a Béres család harmadik generációja is aktívan részt vesz
a cég munkájában, irányításában, és folytatja tevékenységét abban a páratlan szellemiségben, melyet idősebb
dr. Béres József hagyott örökségül családjára és a Béres
névvel fémjelzett vállalatcsoportra.

együtt, 30 év alatt együttműködtünk, hisz
nélkülük mi csak félkarú óriások lennénk.
Béres Klára – zárásként – még néhány gondolatot megjegyezett a film fogadtatásáról.
– Reménykedtünk abban, hogy kellő objektivitással tudjuk nézni a filmet. Kiváló alkotásnak tartjuk. Az indulás csodálatosnak
ígérkezett már azzal, hogy nagyon sok mozi
bejelentette igényét a vetítésre. Ez mindenképpen azt tükrözi, hogy az emberek kíváncsiak. Az első bemutatók óriási sikert hoztak; hatalmas tapssal végződtek. A legszebb
az, hogy a fiatalokat is képes megérinteni.
Mindenki számára hordoz üzenetet.
balogh béla, olasz gábor
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Bemutatkozásképp egy tésztás ételt hozott magazinunknak. Íme:
Hozzávalók: 30 dkg csirkemell, 5 db csiperke,
2 szál újhagyma, 2 cikk fokhagyma, vaj,
olívaolaj, só, bors ízlés szerint, 1,2 tk. Cayennebors, 1tk. oregano, 1tk. tárkony, 250 ml tejszín,
10 dkg reszelt füstölt sajt.

Elkészítése: A csiperkegombát forró,
száraz serpenyőben lepirítottam és félretettem. Ugyanabban a serpenyőben vajon
és olívaolajon lepirítottam a felkockázott
csirkemellet, hozzáadtam az újhagymát,

Pikáns
gombás spagetti
Az alábbi recept
a Felvidékről, Szlovákiából,
Tiszacsernyőről érkezett.
Halász Peca István (47)
hobbiszakács édesanyjától
tanult meg főzni;
rendszeresen posztolja
különböző oldalakon ételeit,
fotókkal együtt.

Amerikai
palacsinta,
kefirrel
Hozzávalók: 5 dl kefir,
10 dkg margarin (olvasztott),
4 db tojás, 30 dkg finomliszt,
10 dkg cukor, 1 csomag sütőpor.

Elkészítése: Egyszerűen ös�szekeverjük a hozzávalókat.
Sűrű, muffintészta állagú mas�szát kapunk. Palacsintasütőben
kevés margarint/vajat olvasztunk, s – egy kisebb merőkanállal adagolva – pár perc alatt
kisütjük a palacsintákat.
Tálalhatjuk gyümölcslekvárral,
csokoládéöntettel,
nutellával,
tejszínhabbal, de simán csak
porcukorral is. Melegítve is nagyon finom.

vele együtt picit pirítottam, sóztam, borsoztam, majd (apróra vágva) 2 cikk fokhagyát is tettem hozzá, majd a Cayenneborsot, pici oreganót és tárkonyt. Fölöntöttem pici húsalaplével, és rövid ideig
együtt is főztem, majd tejszínnel és reszelt füstölt sajttal sűrítettem. A végén
összekevertem a megfőtt spagettivel, pici
vajat tettem hozzá, snidlinget szórtam rá,
citrom levével ízesítettem, majd tálaltam.

Jó étvágyat kíván:

Halász Peca István

Adjon (új) esélyt magának!

A RÉGIÓ

LEGNAGYOBB
MUNKAADÓINAK
RÉSZVÉTELÉVEL
2020.

24.
ÁPRILIS

FÓRUM DEBRECEN
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A 8 éves Tifani küzdelme 2017-ben kezdődött. Azóta szinte folyamatos harc
számára az életben maradás. A kislány szomorú történetéről a Cívishír korábban már beszámolt: tavaly nyáron komoly műtéten esett át, miután két év
után újra kiújult nála a daganat. Tifani boldogan élte mindennapjait, óvodába
járt, semmi probléma nem volt vele, ám 2017 augusztusában egy duzzanat
alakult ki a nyakán. A szövettani vizsgálat egyértelművé tette: rosszindulatú daganata van. 2019 nyarán újabb nyaki műtét, újabb szövettani vizsgálat
következett, majd megkapták a szörnyű diagnózist: kiújult a betegség. A kislány édesanyja, Ruha Nikoletta a napokban megkereste szerkesztőségünket,
ám, sajnos, ismét rossz hírről számolt be.

A beteg
fülöpi kislány
vállig érő
hajról
álmodik
Újra segítséget kér
a daganatos gyermek édesanyja.

a család elérhetőségei
Ruha Nikolett 4266 Fülöp, Deák Ferenc u. 47.
Telefonszám: +36 30 281 8876
Számlaszám: CIB Bank 10702064-70894778-51100005
Aki nem tud segíteni, viszont olvasta a cikket, azoktól azt szeretné
kérni Nikoletta, hogy mondjanak el egy imát az ő csodálatos kislányáért.

A kislánynak újra szembe kell néznie
a kegyetlen betegséggel: mint időközben kiderült, a kislánynak nem
nyirokcsomó-, hanem nyálmirigydaganata van, ami nagyon
ritka betegség.
A kemoterápiát megszakították, sugárterápia váltotta fel,
külföldi orvosok, szakemberek
véleménye szerint ugyanis ez hatékonyabb, mint a kemoterápia.
Amint megkapja a kezeléseket, átesik egy széles körű vizsgálaton. Az
eredmények függvényében a végső
megoldást a fenntartó gyógyszerek
jelenthetik.
Az anyuka minden nehézség ellenére bízik abban, hogy meggyógyulhat a gyermeke, hiszen nem tud
lemondani róla. Nikoletta mindent
megbeszél Tifanival. Így történt ez
a sugárterápia megkezdése előtt is.
A kezelésnek ugyanis ijesztő mellékhatásai vannak. Amennyiben elkezdik a kezeléseket, úgy vállalják, hogy
a kislány örök életére 138 centiméter
marad, nem fog megnőni soha. Az
orvosoktól három napot kaptak arra,
hogy átgondolják, vállalják-e ennek
tudatában is a kezelést. És, sajnos,
még így is 50 százalék az esély arra,
hogy sikerül a műtét. Végül megbeszélték, hogy vállalják a sugárterápiát.
Tifani élni akar. Nincs más esélyük,
végig kell csinálniuk, és csak bízni
tudnak abban, hogy sikerrel járnak.
Az anyuka elmondása szerint a kis
hős sokkal erősebb, mint ő maga, és ez
nagy szerencse. Nem adja fel, harcol,
nem mutat fájdalmat. Ő a pajzs, aki
erőt ad Nikolettának ebben a tragikus helyzetben. Neki viszont nagyon
nehéz erősnek mutatkoznia a kislány
előtt. Jelenleg otthon vannak, ám minden hétköznap Debrecen felé veszik
az irányt. Megkapják a kezelést, azután hazautaznak Fülöpre. Az utazást
betegszállítóval tudják megoldani.
Tifani 4 éves kisöccse otthon van, hazaköltözött a húga is két kislányával,
ők segítenek nekik, valamint rengeteg támogatást kapnak a falubeliektől
is. A kislány haja már kétszer kihullott; most harmadszor is ez vár rá.

Többször
kérdezgeti anyukáját, hogy mikor
lesz végre vállig érő haja, mennyit
kell aludnia ahhoz.
Nikoletta szeretné Tifanit külföldre
vinni. Kanadai sikertörténetről már
hallott, így bízik abban, hogy nekik
is lenne esélyük egy ottani speciális
kezeléssel, vagy akár egy németországival. Belemennek mindenféle
vizsgálatba, gyógymódba, csak végre
valaki mondana nekik valami pozitívat, végre valaki tudna segíteni.
Tifani magántanuló, különféle feladatlapokat kap, és azokkal foglalatoskodik. Amikor jól érzi magát, akkor szívesen nyomkodja anyukája telefonját
is, és játékos feladatokat old meg. Ám,
sajnos, nem mindig van olyan állapotban, hogy tanulni tudjon.
A család egyre nehezebb anyagi körülmények között él: bár az édesanya
eddig is egyedül tartotta el a családot; eddig nem szorultak rá senkire
– mondta Nikoletta, ám most már
egyre keményebbek a mindennapok. Az anyuka előtt is áll egy műtét, ami ugyan csak egynapos, de
retteg tőle. Nem is érti, hogy bírja
kislánya ezt a tortúrát. Mosolyogva
megy be, mosolyogva jön ki minden
injekcióról; Nikoletta szerint Tifani
igazi csoda.
Mindenféle segítséget örömmel fogadnak, lehet az anyagi támogatás,
tüzelő, élelmiszer, ruhanemű vagy
esetleg játék a gyerekeknek, hogy
mosolyt csaljanak az arcukra ezekben a nehéz időkben.
székely andrea
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Április 5-én írták alá a Széchenyi Programiroda és az Interreg V-A Románia–Magyarország
Együttműködési Program Irányító Hatósága részéről
az első szintű ellenőrzési feladatok ellátásáról szóló finanszírozási szerződést
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program hatékony és
zökkenőmentes megvalósítása érdekében a Széchenyi Programiroda, valamint a Program Irányító Hatósága, a romániai
Területfejlesztési és Közigazgatási Minisztérium a magyar kedvezményezettek vonatkozásában felmerülő első szintű ellenőrzési feladatok ellátásának biztosítására 2019. április 5-én finanszírozási szerződést (9/7-AT) kötött.
A Program Technikai Segítségnyújtás keretéből az első szintű ellenőrzési feladatok ellátására rendelkezésre álló forrás
teljes összege: 3 440 845 euró, amelyből 1 720 422,50 euró az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott vissza nem
térítendő támogatás, míg a fennmaradó összeget Magyarország nemzeti hozzájárulásból biztosítja. A szerződés keretében finanszírozott feladatok végrehajtásának időszaka
2016. január 1-től 2023. december 31-ig tart.

A szerződés keretében a Széchenyi Programiroda által ellátandó feladatok magukban foglalják a programban támogatást elnyerő magyarországi kedvezményezettek beszámolóinak befogadását, ellenőrzését, hiánypótoltatását, a helyszíni
ellenőrzések megszervezését és lebonyolítását, valamint
a kapcsolódó hitelesítési nyilatkozatok elkészítését. A hitelesítési feladatok mellett az SZPI felelőssége továbbá a hazai társfinanszírozási szerződések előkészítése és megkötése
a hazai kedvezményezettekkel, a tárfinanszírozás kifizetése
a kedvezményezettek felé, valamint az esetlegesen felmerülő
szabálytalansági ügyek kezelése szintén az SZPI keretein belül történik.
Az Interreg V-A Románia-Magyarország Együttműködési Programról bővebben a következő linken olvashat: http://interreg-rohu.eu/hu/fooldal/.
www.interreg-rohu.eu

Jelen sajtóközlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

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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Remek hangulatot ígér
a III. Nyírségi Disznótoros Fesztivál
Idén immár harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a városlakók és a városba látogatók körében hatalmas népszerűségnek örvendő
Nyírségi Disznótoros Fesztivált, avagy a XIX. Nemzetközi Böllérversenyt.
Újdonság, hogy most már két napon keresztül hódolhatunk a gasztronómiai élvezeteknek a megújult Sóstói Múzeumfaluban.
Február 22-én és 23-án számos finomságot
kóstolhatunk, a jó hangulatról pedig sztár
fellépők gondoskodnak. Szombaton 6.30kor disznóvágással kezdődik a programok

sora, majd míg az ételek készülnek, a színpadon egymást váltják a fellépők. 9 órától
az Igrice Néptáncegyüttes szórakoztatja a közönséget, 12 órától chilievő versenyt
rendeznek, majd 14 és 16 óra között a zene
kerül a főszerepbe. Varga Viktor, Fásy
Zsüliett, az Apostol Együttes, Fásy

Ádám és a Digitál zenekar lép színpadra. Közben, 15 órától pedig a kihirdetik böllérverseny győzteseit. A fesztivál másnapján, február 23-án 8.30-korlesz kapunyitás,
9 órától pedig birtokba veszik a színpadot
a fellépők. 12 órától R. Kárpáti Péter műsorát láthatják az érdeklődők, 13.30 órakor
MC Hawer és Tekknő veszi át a stafétát,
majd 15 órától Nótár Mary garantálja a remek szórakozást.
székely andrea
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Újrahasználati Központ nyílt Nyíregyházán
Megnyílt Nyíregyházán az országban egyedülálló Újrahasználati Központ, amit az
Észak-Alföldi Környezet-gazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltet a Kerék utcai hulladékudvarban. Az új létesítmény azzal a céllal jön

létre, hogy csökkentsék a hulladék men�nyiségét, így azokat a használati tárgyakat
vihetik oda a városlakók, amelyek mások
számára még értékesek és használhatók lehetnek. Ezeket térítésmentesen helyezhetik

el a városlakók az Újrahasználati Központban – akik viszont igényt tartanak az ide beszállított holmikra, azok jelképes összegért
elvihetik azt, vagyis nem válik hulladékká, és
nem terheli a környezetet.

ZOLEND,
”
a jó megoldás!”
Elismerést és tudást adunk,
hogy együtt teremtsünk értéket!
Gyártócégünk töretlen növekedésének titka
a bizalom.
Megrendelőink már tudják.

ZOLEND KFT.

mi megoldásokat szállítunk
partnereink számára!

4031 Debrecen, Házgyár u. 17.
+36 52 316 058
zolend@zolend.hu • www.zolend.hu
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Amikor
a második
randin
lehányják
a cipődet...
Te is úgy szeretsz,
ahogy eszel.
Tényleg csak ínyenceknek!
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Megnyugtató, hogy a szeretett és igazán
nagyra becsült spanyol filmművészet
nem csak Almodóvar, Banderas,
Penelopé Cruz és Javier Bardem. Sőt,
például, 1998 és 2014 között nem is igen
hittük, hogy José Luis Torrentén túl lesz
még élet az Ibériai-félszigeten. Pedig lett.
Még akkor is, ha csak egy minisorozatról
van szó. A spanyolok úgy tudnak mozgóképet csinálni, mint senki: az érzelem
mindvégig reális marad: azaz nélkülözi
a franciák nyálát vagy a magyarok defájazéletét. Gondosan kihegyezett, de nem
túl tolakodóan fogó ceruzával rajzolnak történetet – ahogy kell, sok színnel,
ugyanakkor mindenféle túlzás nélkül.
A szerelem sava-borsa (Foodie Love) amilyen könnyednek látszik, olyan mélyen
mar meg. Lehet-e a 30-as éveinken túl
– számos, hanyagul gyógyult magánéleti sebbel – boldognak lenni, vagy egyáltalán csak keresni a boldogságot. Rátalálhatunk-e még valami ugyanolyanra,
amilyenek mi magunk vagyunk?
Ella (Laia Costa) és Él (Guillermo
Pfening) két jó értelemben vett ínyenc,
akik egy gasztronómiai appon keresztül
ismerik meg egymást, ám kettejük története ebből a kiindulópontból gyorsan
offline-ba vált, és a valóságban folytatódik. Ettől is nagyon „modern” a 8 részes
sorozat: egymással szemben ülnek, élő
szóban beszélgetnek, valódi ételek fölött,
hús-vér emberek között. Ritkaság, nemde? A kommunikáció ezen fajtája napjainkban ritka kincsnek számít, hát hozza
is a belé kódolt nehézségeket: de kényelmetlen a szemébe nézni, a telefon helyett
a villa után nyúlni, wifi helyett a figyelmét keresni. S mivel aligha van közelebbi
megfelelése a szerelemnek, mint az evés,

a sztorit elegánsan és kifejezett jó ízléssel helyezik a konyhaművészet síkjára.
Minden három kávéval indul, de képbe kerül az olasz fagylalt, a hal, a japán
különlegességek, a vaj és a citromkrém
is. Ám semmiből nincs sok – se fine diningből, se gasztrokulturális észosztásból –, így még véletlenül sem fekszi meg
a néző gyomrát.
A kissé bizonytalan és kezdetben erőtlen Él a randevúk során lassan bontja
ki a szuperintelligens Ella személyiségén keresztül saját magát is. Igen, ki kell
bontani magunkat és egymást, főként, ha
korábban minden csalódással magunkra
zártunk egy nyolcpontos bejárati ajtót.
Ettől lesz öröm nézni, ahogy feltárul
az ember, meg még attól, hogy ezt egy
szabálytanságában is vonzó férfi és egy
gyönyörű nő teszi. Különleges erőssége
a spanyol sorozatnak, hogy – miközben
halljuk a szereplők belső vívódásait és
olykor kétségbeesett, máskor bátor önreflexióit – nagyon lassan áramlik: az első
csók például csak a hatodik részben esik
meg. És milyen jó ez a ráérős evés, ez a ráérős emberi kapcsolat. Hozzá gyönyörű
képekkel dolgozik az operatőr: enyészetében is lenyűgöző római falak, egy arc
egész közelről, anyajegy a háton, egy harisnya a padlón, tetoválás jó helyen.
A HBO Europe első spanyol sorozata
emlékeztet rá: a világ tele van finomságokkal, életfűszerekkel: a tányéron,
a testedben, a vágyaidban, a fejedben.
Rajtad múlik, akarsz-e, mersz-e kísérletezni, megújulni. Ha mindehhez még
partnerre is találsz, tied a világ. Senki se
maradjon éhes!
A HBO GO-n spanyolul, magyar felirattal, de szinkronnal is elérhető.
bereczki-csák helga
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Dávid
Mihály:
ekkor jön
a tavasz,
ilyen lesz
a nyár

Ki
mást
is
kérdezhettünk volna,
mint a nyíregyházi
Dávid Mihályt, akinek
prognózisát 47 éve követjük
évről évre. Sokan ezt a naptárt
veszik alapul, amikor a nyaralásukat
tervezik, de a mezőgazdaságban dolgozók számára is fontos információkat tartalmaz a mérnök naptára, aki – mint
a SzabolcsiCafénak korábban már elmesélte – annak köszönheti az eredményét,
hogy három tudós felismerte a világ
működésének rendjét, ő pedig őket
értette meg. Nos, nézzük akkor először,
Dávid Mihály szerint meddig tart még
a tél, mikor jön a tavasz!

Egy évre előre készíti
a prognózist.

Most még a téli időszakban vagyunk,
és akármilyen enyhe jelenleg az idő,
a következő napokban hűvösebb lesz, ami
eltart egészen február 20-áig – fogalmazott
a szakember, majd így folytatta:
A következő naptól kezdve emelkedni fog
a nappali hőmérséklet egészen március
elsejéig, de éjszakánként számítsunk
fagyokra. Március 5-én pedig már tavasz
lesz. Hozzátette: enyhébb lett a mostani
időszak, mint azt előzőleg, a naptár
készítésekor gondolta, de a tendenciákat,
a hullámzást jól látta előre. Visszatérve
február 20-ára, ott lesz egy mélypont,
és a hó végén lesz az utolsó olyan idő,
amikor téliesre fordul, de nem lesz olyan
nagyon hideg. S mint említette, március
5-én elkezdődik a tavasz, amit elsősorban
a hőmérséklet változásával érzékelünk
majd. Azt ígéri: március 8-án, nőnapon
egy intenzív meleghullám érkezik.
Nem látszik csapadékosnak a következő
időszak, március 3. környékén lehet
számítani szélre, esőre. S hogy mikor
és milyen nyarunk lesz? Dávid Mihály
azt mondja: a május második fele már
igazán nyárias lesz. Az ötödik hónap
első harmadban azonban még lesz egy
hűvösebb időszak, 20-án pedig már

kifejezetten nyárias lesz
az idő. A június első fele
és július első fele kellemes
nyárias idővel köszönt, július
második fele csapadékosnak
ígérkezik. Az igazi nyár augusztusban
köszönt be, ötödike környékén már
rövid kánikulára is számíthatunk, majd
folytatódik ez a tendencia 8. és 18.
környékén, mikor is szintén kánikulai
napok következnek. Ezek elmúltával,
augusztus 20-án majd a szokott módon
visszaesik a hőmérséklet. Aki tehát itthon
szeretne nyaralni, a vízparton pihenni,
akkor teszi a legjobban, ha a szabadságát
augusztus első felében veszi ki.
A magánmeteorológus becslése szerint
prognózisa évente 200 ezer emberhez
jut el. Az átlagembereken kívül az élet
minden területén dolgozók keresik:
esőköpenygyártók és -forgalmazók,
csirkekeltetők, gazdálkodók, kereskedők.
Mert például annak, aki déligyümölcsöt
árul, tudnia kell, mikor kezdődnek
a fagyok – a raktározás miatt. Az
előrejelzés az egész Kárpát-medencére
készül; sokan keresik a határon túl is.
cs.k.
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Szabolcsi 21-es:

A Pongrácz
doktort alakító
Gazdag Tibort
már beteghez
is hívták
Naponta odaragasztja
a képernyők elé rajongóit
a Jóban Rosszban sorozat,
ami éppen 15 éves.
Főszereplője, Pongrácz doktor,
a kórházigazgató megformálója
pedig a nyíregyházi származású
Gazdag Tibor. Tőle kérdeztünk,
nem csak a sorozatról.

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.

1.

A jóképű, szívtipró fiatalember a szemünk előtt vált sármos, érett férfivá.
Mit jelent Gazdag Tibor számára Pongrácz doktor?

Nekem egy szerep, az egyik feladatom a sok közül, amit meg kell oldanom.
A közönségnek más, a nézők várják a történet folytatását.

2.

A népszerű sorozattal egy csapásra országosan ismert színész lettél.
Milyen érzés volt?

Amikor a Jóban Rosszban indult, még nem készült ennyi sorozat. A másik
csatornán futott egy, és nagyon más lehetőség nem is kínálkozott effajta tévés szereplésre. Én egyébként addig többnyire vidéki színházakban játszottam,
de szerettem a kamera előtt is dolgozni, így nagyon szívesen vállaltam. Akkor
40 éves voltam, túl voltam már azon a koron, mikor huszonévesen mindenáron szeretné az ember, hogy megismerjék az utcán. Úgy érzem, egészségesen
kezeltem, nem éreztem, hogy elszállok ettől.

3.

Hogy kerültél a sorozatba?

A sorozatba szereplőket kerestek hirdetés alapján, és a felhívást a vidéki
színházakban is kifüggesztették. Akkor éppen Székesfehérváron dolgoztam,
felfigyeltem rá, és jelentkeztem. Először általános válogatás volt (hogy néz ki,
hány éves). Azt tudtam, hogy kórházsorozat indul, de hogy orvos, beteg vagy
hozzátartozó szerepét kapod, az a végén derült ki.
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4.

Miben különbözik Pongrácz doktor
és Gazdag Tibor?

Mondjam azt, hogy elég sokban? De ilyen
hosszú idő alatt azért nem lehetne teljesen
más figurát játszani, fontos, hogy közel álljon egymáshoz a két karakter.

5.

Az utcán kinek köszönnek az emberek?
Az orvosnak vagy a színésznek?

Természetesen a doktornak. Egy kis faluban
laktam, és egy néni rosszul lett éjszaka. Mentőt akartak hívni hozzá, de mondták, hogy
felesleges, hiszen itt lakik Pongrácz doktor,
szóljanak inkább neki…

6.

A sorozatszínészt szokás beskatulyázni.
Habár te nem pályád elején kerültél
ebbe a helyzetbe.

Nem tudnám megmondani, beskatulyáztak-e, hiszen folyamatosan dolgozom. Jelenleg a József Attila színházban, már a negyedik évadban.

7.
8.
9.

Van még szerepálmod?

Igazából nincs, nagyon sok mindent eljátszottam.
Jó a karaktered.

Erről meg nem én tehetek.

Kevesen viselik ilyen hosszú ideig a sorozatbeli szerepeket. A Jóban Rosszbankezdő gárdájából hányan maradtatok?

Az eredetiből hárman. A Viktor doktort alakító Jánosi Dávid és Madárt Vera, aki Gyöngyit, a kórház recepciósát játssza.

10.
11.

Soha nem merült fel, hogy kiszállsz?

Nem,
is dolgozom.

mert

Kedvenc szereped?

én

színházban

Erre nehéz válaszolni, koronként
változik. Az utóbbi időben nagyon szeret-

tem Tevje szerepét. A hegedűs a háztetőn
című darabot egyéként pár éve a nyíregyházi szabadtérin is előadtuk. Nagyon örültem,
hogy a szülővárosomban játszhatok.

12.
13.

Nem tervezed, hogy máskor is fellépsz
Nyíregyházán? Vagy nem hívnak?

Utóbbi. De szívesen mennék.

Nyíregyházáról indultál. Hogy
kerültél a színművészetire?

Középiskolába már Szentesen jártam, irodalmi-drámai tagozatos voltam, onnan vettek fel a Színművészeti Egyetemre.

14.

Akik ismerték Nyíregyházán a három
Gazdag fiút – egy bátyád és egy öcséd
van –, tudták, nagyon jó testvérek vagytok.
Még mindig olyan összetartó a családotok?

Igen, még mindig. Nekik azonban egyszerűbb, mert együtt is dolgoznak, én lógok
ki egy kicsit a sorból. Édesanyánk pedig
Veszprémben él, Nyíregyházáról ő is költözött utánunk.

15.

Köt még valami Nyíregyházához?

Sajnos, a rokonaink többsége már
nem él, de vannak jó barátaim, akikhez
évente egyszer-kétszer visszajárok. Sóstóra
nagyon szívesen megyek, a kisfiammal (aki
már 17 éves) az állatparkot ki nem hagynánk.

16.

Második házasságodban élsz, feleséged szakmabeli, színésznő.
És van három gyermeked.

Az első házasságomból egy fiam, ő 25 éves,
a másodikból egy lányom és egy fiam, 20 és
17 évesek.

17.

Ha utazás, akkor melyik irányba indultok
szívesen? Észak, dél, kelet vagy nyugat?

Egész nyáron dolgozom, épp a sorozat miatt, így nagyon rövid a szabadság. Mi nem

utazunk külföldre, balatonosok vagyunk,
nekünk az a nyaralás, ha ott lehetünk.

18.
19.
20.

Sör, bor vagy pálinka?

Bor, és inkább a rozé, legyen
félszáraz.
Rántott hús, vagy spenót tükörtojással?

Nincs ellenemre a spenót sem, de
azért inkább a rántott hús.
Autó, bicikli vagy tömegközlekedés?

Rá vagyok kényszerülve az autóra,
de ha úgy adódik, szívesen használom a tömegközlekedést.

21.

Mi a jó Nyíregyházában?

Bármilyen furcsa, van egy mediterrán jellege. Nyitottak, közvetlenek az
emberek. És ezt azóta tudom, hogy nem vagyok ott. A Dunántúlon sokkal zárkózottabbak, amit nyíregyháziként nehezen tudtam
megszokni.
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