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Négycsillagos hotel épül Sóstón
A szakma nagykövete

A szakma nagykövetévé választották a nyíregyházi Rabócsi Renátát. Az előismerő címet
volt alma matere, a Wesselényi Miklós Szakgimnáziumot is tömörítő centrum ítélte oda, kiemelkedő szakmai tevékenységéért. A díjat a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum által rendezett kiállítást és állásbörzét kísérő konferencián
adták át a napokban. Az országosan ismert és
elismert tervező, a Silver Rose ruhaköltemények
megálmodója a közelmúltban tett mestervizsgát.
További érdekességek:

www.szabolcsihir.hu

A Modern városok program keretében mintegy 4 milliárd forintért négycsillagos, 9 ezer négyzetméter alapterületű, 122 szobás szálloda épül
Sóstógyógyfürdőn. A szállodához
mélygarázs tartozik majd 92 gépkocsibeállóval, a felszínen további
77 parkolóhelyet, továbbá kerékpártárolókat alakítanak ki. A 2013-ban
gyógyhellyé minősített városrészbe
tervezett hotel megnyitása 2018 áprilisában várható. A létesítmény vázlat-,
építési engedélyes, kiviteli tervei 2017.
január végéig készülnek el.
A négycsillagos szállodában 204 személyes, négy részre osztható konferenciatermet, lobby- és látványbárt,
valamint business-sarkot is létrehoz-

nak. Emellett wellness- és fitness-részleget, gyermek-élményszigetet, ajándékboltot is berendeznek.
A nyíregyházi önkormányzat a Modern városok program keretében a
kormánnyal kötött együttműködési
megállapodás szerint Sóstógyógyfürdőn – a szállodaépítés mellett – tovább fejlesztheti a múzeumfalut és az
állatparkot is a következő években. Az
üdülőhely három beruházásának fejlesztési támogatási kerete meghaladja
a 12 milliárd forintot. Nyíregyházán –
a program keretében – atlétikai sportcentrum épül majd, felújíthatják a szabadtéri színpadot, fejleszthetik a helyi
autóbusz-közlekedést is, együttesen
9,1 milliárd forintos keretből.

Ajándékot is kapnak a nyugdíjasok

Az áldozatok sokszor nem
tudják, hová forduljanak
A nők elleni erőszak világnapja alkalmából a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság valamennyi iskolai bűnmegelőzési
tanácsadója a számára kijelölt oktatási intézményekben, a Bűnmegelőzési Osztály koordinálásával előadásokat tartott. A szakemberek a
résztvevőknek főként a segítségnyújtás lehetőségeire hívták fel a figyelmét. A tapasztalatok
szerint az áldozatok ugyanis sokszor nem is
tudják, hogy kihez fordulhatnak segítségül.
A világnapnak talán mégis az egyik legfontosabb üzenete az, hogy ne legyünk közömbösek
a környezetünkben élőkkel szemben! Merjünk
segítséget nyújtani az áldozatoknak!Amen�nyiben a közvetlen környezetükben családon
belüli erőszakról van tudomásuk, jelezzék a
rendőrség vagy az egyéb segélyszolgálatok felé.

Hagyomány immár Nyíregyházán,
hogy – karácsonyi támogatásként –
2500 forint értékű ajándékcsomagot
kapnak az állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkező, 65 éven felüli nyugdíjasok a várostól; idén 19 230-an. A
csomagban csokoládé, szaloncukot,
kakaó, kávé s más édesség található.
Az ajándékot a Magyar Posta december 1–23. között kézbesíti. Két alkalommal kísérlik meg átadni a külde-

ményt, ha nem sikerül, az érintettek
vagy meghatalmazottjuk a polgármesteri hivatalban vehetik át az ajándékot: december 27., 28., 29. és 30.,
valamint 2017. január 2–13. között,
ügyfélfogadási időben.
Átvételhez szükség van a személyi
igazolványra, lakcímkártyára, meghatalmazott esetén meghatalmazásra, valamint a Magyar Posta által
meghagyott értesítésre.

MTI Fotó: Balázs Attila

Fotó: police.hu

Nyíregyházán már hordják a csomagokat.

Egy nyíregyházi nyugdíjas viszi haza az önkormányzat ajándékcsomagját a Nyíregyházához tartozó Szélsőbokorban 2016. december 9-én.
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Szabolcsban épít
a Rosenberger
Nyírbátorban az ipari parkban építi fel új üzemét a
német Rosenberger. A családi tulajdonban lévő cég
3,1 milliárd forintos beruházásához a közelmúltban
vásárolt telket a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
önkormányzattól.

Örökös bajnok a
Nyíregyházi Egyetemen
Budapesten rendezték meg november 12-én a
2016-os országos gyorsíró-, gépíró-, valamint
szövegszerkesztő-bajnokság döntőjét. Az ünnepélyes eredményhirdetés december 10-én volt.
A versenyen az összetett (gyorsírás és gépírás)
kategóriában I. helyezést ért el Berencsiné
Palcsák Bernadett, a Nyíregyházi Egyetem
munkatársa, aki ezzel az eredményével Magyarország idei összetett (gyorsírás és gépírás) bajnoka lett, egyúttal a korábbi években elért versenyeredményei alapján elnyerte Magyarország
örökös gyorsírás- és gépírásbajnoka címet is.

Máté Antal polgármester elmondta: a 6 hektáros területet a helyhatóságtól négyzetméterenként 3 000
forintos áron vették, csakúgy, mint
a korábbi beruházók. Francisco
Papp, a kft. magyar származású ügyvezetője arról tájékoztatott, hogy a
6 000 négyzetméter nagyságú üzemcsarnokot, ahol járműelektronikai alkatrészeket gyártanak majd, valamint
az 1000-1000 négyzetméteres raktárt,
irodát és szociális helyiségeket a tervek szerint júliusra szeretnék elkészíttetni. A júliusi átadás után ötszázan dolgoznak majd az új üzemben,
a létszámot ezután ezerre növelik. Jelenleg a Rosenberger egy bérleményben már 420 dolgozót foglalkoztat

Nyírbátorban, 380 operátort, az őket
irányító 40 felső- és középvezetőt és
más alkalmazottakat.

Lehetsz akár stílusteremtő mesterfodrász,
trendeket diktáló divattervező vagy a jövő
technológiáit formáló szoftverfejlesztő,

Debrecen a Te városod!

VALÓSÍTSD
MEG ÁLMAIDAT
DEBRECENBEN!

Fürge Diák
iskolaszövetkezet

Diákok jelentkezését,
Nyíregyházi
feladatok elvégzésére

Debreceni
Szakképzési Centrum

4030 Debrecen,
Fokos u. 12.
Tel.: +36 52 437 311
E-mail: dszc@dszc.hu
www.dszc.hu
Debreceni-Szakképzési-Centrum

Munkarend:
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Hétfőtől vasárnapig 3 műszakban, Betöltött 18. életév, hetente legalább
Ráéréstől függően
1-2 munkanap vállalása

Amit kínálunk:
Folyamatos, hosszú távú munkalehetőség, kiemelt bérezés, kiemelt pótlékok,
professzionális munkakörnyezet, karrierlehetőség, családias légkör
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Amit tud, a nagymamájától tanulta. S boldog, ha ezt a tudást
átadhatja a fiatalabbaknak. A Penyigén élő Kőrösi Miklósné Katika, Kati néni – ki hogyan szólítja – neve már fogalom.
Nemcsak a faluban, az egész megyében. Katika Panyolán született, édesanyja hatéves korában meghalt, így a nagymamájával
ketten maradtak egymásnak. A nagymama nevelte fel, s maradt a hátországa egészen 91 éves koráig, haláláig. Penyigére
úgy kerültek, hogy 1973-ban Katika agronómus férje a faluban
kapott állást. Ő az államigazgatásban dogozott, a járási hivatalnál, majd 1980-ban megválasztották Penyige tanácselnökének, 1990-ben pedig polgármesternek. Összesen 26 évig, 2006
őszéig, nyugdíjazásáig állt a település élén. Büszke arra, hogy
utakat, emeletes iskolát, tornatermet építettek, árkokat ástak, új
utcákat nyitottak.

Penyigei ballada

Kati néni
csodát süt:
ilyen a
penyigei
mézeskalács
Kati néni bárkinek megtanítja,
hogy kell elkészíteni.

Közben nem feledkeztek meg a hagyományok ápolásáról sem.
A faluban 1956 óta tanító Kormány Margitnak köszönhetően
értékes helytörténeti gyűjteménnyel gazdagodott a falu, melynek méltó helyet találtak a régi iskolában. És, persze, Margit
néninek és tanítványainak köszönhetően sikerült összegyűjteni utolsó históriás népballadánk, a Penyigei ballada verssorait,
ami kilenc kislány 1905-ben történt tragédiájáról szól. Rendbe
tették a balladában szereplő kislányok sírját; a táblákra a feliratokat a kislányok nevével, életkorával Kőrösi Miklósné készítette. Penyige nemcsak a balladáról, szilvalekvárjáról is híres.
Itt nyílt meg 2004-ben az ország első lekvármúzeuma, a Lekvárium, majd 2013-ban vele átellenben a Lekvárda is. Egymás
kiegészítői: a múzeumban a lekvárkészítés kellékei láthatók,
míg szemben megismerkedhetnek azok használatával, s magával a főzéssel. Köztudott, hogy a csak a térségben termő penyigei – más néven nemtudom – szilvából készült lekvárnak nincs
párja. Az igazi szilvalekvárt rézüstben főzik legalább 24 óráig,
miközben folyton keverik, hogy oda ne égjen. Mivel nagyon
magas a gyümölcs cukortartalma, hozzáadott cukor és tartósítószer nélkül készül, mégis legalább 5 évig eláll.

Mindent a nagymamától tanult

– Mindent, amit tudok, a nagymamámtól tanultam – mondja
Kati néni. – Az iránta érzett szeretetemnek köszönhetem, hogy
legfontosabbnak a hagyományok ápolását tekintettem mindig.
Míg más nyaralásra gyűjtött, én jártam Pestre, az Ecseri piacra
értéket menteni. Mióta nyugdíjas, ideje nagy részét a Lekvárdában tölti, ami úgy néz ki, mint amilyen a nagymama háza volt
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Panyolán. Ennek udvarán megmutatja a
lekvárfőzés, kemencében sütés fortélyait,
a szövést, tojásfestést. De hívják máshová
is; nemrég Fehérgyarmaton, a Betyáros
csárdában mutatta meg az asszonyokkal, hogyan kell szilvás ételeket, talkedlit,
megannyi hagyományos ételt készíteni.
Boldogan adja át, amit a nagymamától
tanult. Legutóbb mézeskalácsokat díszítettek. Kati néni szívesen megosztja a mézeskalácsa receptjét is másokkal, hiszen
ennek receptjét is a nagymamájától kapta
örökbe. Az elkészült figurákat pedig olyan
aprólékos gonddal díszíti, hogy majd’
megszólalnak. Az embernek nincs szíve
megenni őket.
– Nagyon szegények voltunk; sokszor még
fára, szaloncukorra sem telt – emlékezett
vissza gyermekkorára Kati néni. – Nagymamám összegyűjtötte a csokipapírt,
abba göngyöltük a diót. Almát és mézest aggattunk az ágra. Ezt a mézest süti
azóta is. Millió recept van még a fejemben
– teszi hozzá –, amit ő tanított, de bánom,
hogy annak idején nem írtam le minden
szavát, bölcs mondásait. Ha ő nincs, nem
végezhettem volna a munkámat sem,
mert míg én dolgoztam, ő rendezte a fiaimat. Csodálatos nagymama volt.

Bízza profikra
ingatlanügyeit!
2016 áprilisában nyílt
Nyíregyházán az
Openhouse Országos
Ingatlanhálózat irodája.
Az eltelt időszak tapasztaltairól és az ingatlanpiac
nyíregyházi helyzetéről
kérdeztük Zsigmond
Gyöngyit, az Openhouse
Nyíregyháza irodavezetőjét.

Kifogyhatatlan az ötletekből

Kőrösi Miklósné a Szatmár-Beregi Szilvaút elnöke, megálmodója. A Vásárosnaménytól Lónyáig tartó útvonal felfűzi
azokat a településeket, amelyek a csak itt
termő, nemtudom szilván kívül valamilyen látnivalót, értéket kínálnak az utazónak. Alapító tagja a Népi Ízőrző Lovagrendnek is.

Miért ajánlaná ingatlanirodáját
az ügyfeleknek?
– A legfontosabb érv a biztonság. Az ingatlanvásárlás és -eladás olyan nagy értékű
ügylet, amiben egy szakember részvétele,
tapasztalata nagyban hozzájárul ahhoz,
hogy sikeresen ki lehessen küszöbölni
mindenféle kockázatot. Itt nem szabad
tévedni, mert akár egy élet munkája veszhet kárba. Jogtiszta ingatlanokat kínálunk
azoknak, akik venni szeretnének, és olyan
ügyfeleket közvetítünk az eladóknak, akik
valóban rendelkeznek a vásárláshoz szükséges feltételekkel.
Hogyan mozognak az ingatlanok
Nyíregyházán?
– A kisebb lakások nagyon kelendők;
pár hónap alatt megtaláljuk rá a vevőket.
Annál is inkább, mert nálunk több száz
kereső ügyfél regisztrált, akik megadták,
hogy milyen ingatlant szeretnének, mi
pedig megkeressük nekik. A családi házak
piacán is a kisebb értékűek és a környező
települések családi házai a kelendők.
Az ingatlanosokról eléggé megoszlanak
a vélemények. Mit gondol erről?
– Egyetértek; vegyes a kép. Mint minden
szakmában, itt is vannak jó és kevésbé jó
szakemberek. Nálunk nagyon fontos a



Cservenyák Katalin

Kati néni mézeskalácsának receptje
Hozzávalók: 25 dkg méz,50 dkg liszt,10 dkg porcukor, 10 dkg Rama margarin, 2 tojás sárgája, 1 egész
tojás, 1 csapott evőkanál szódabikarbóna, 1 mézeskalács-fűszerkeverék (vagy őrölt szegfűszeg, fahéj,
kardamon).
Elkészítés: A 25 dkg mézet meglangyosítunk, hozzáadunk 10 dkg porcukrot és 10 dkg Rama margarint,
simára keverjük, a tűzről levéve belekavarjuk 2 tojás
sárgáját és 1 egész tojást, 1 mézeskalács-fűszerkeveréket és 1 csapott evőkanál szódabikarbónát, és 50
dkg liszttel összegyúrjuk. Minimum 1 órát pihentetjük
(de akár másnap is kisüthetjük), majd fél centiméter
vastagra kinyújtjuk, süteményformákkal kiszaggatjuk, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk és egy felvert
tojással megkenjük. 170-180 fokos sütőben világosbarnára sütjük (ügyeljünk, hogy ne süssük túl, mert
kemény lesz). Sütés után egyenként sima felületre
tesszük kihűlésig. Másnap tetszés szerint díszítjük.

kollégák folyamatos képzése. Nemcsak
az alapképzésükre koncentrálunk, hanem
két-három havonta frissítjük a tudásukat.
Nálunk nemcsak jelszó az ügyfél kiszolgálása, elégedettségének elérése.
Mi a véleménye a CSOK-ról?
– Nagyon sokan jelentkeznek CSOK-ügyben nálunk. Ám mivel az ingatlanfinanszírozási szakértőnk tapasztalt ebben a
kérdésben és az egyéb ingatlanhitel ügyekben is, ezért gyorsan ki tudjuk szolgálni az
érdeklődőket.
Az egyéb ingatlanhitelekre is van
kereslet? Mennyi az átfutási idő?
– Az ingatlanhitelekre is nagy a kereslet. Az
érdeklődő elmondja, hogy mit szeretne, az
adatai alapján elvégzünk egy előminősítést,
majd az ügyfél által kiválasztott bankban
elindítjuk a hitelkérelmet. Attól számolva,
hogy jelentkezik nálunk az ügyfél, a hitelfolyósításig 2 hónap, maximum 3 telik el.

Elérhetőség
Nyíregyháza, Szegfű u. 58/B
Telefon: +36 70 425 8042
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Parno
Graszt:
a paszabi
csoda
Alázat, egymás iránti tisztelet
– ez jellemzi a zenekart.
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Nincs az a nézőtér, amit zsúfolásig meg
ne töltenének. Nincs az a néző, aki ülve
maradna a székén, ne perdülne táncra,
ha színpadra lép a Parno Graszt. Idén
A Dal című műsorban vette a tenyerére az ország. Nem csoda, hisz a paszabi
csapat igazi örömzenét játszik. Szívből
muzsikálnak, szeretettel nyújtják át a
közönségnek, ami erre nagyon vevő.
A formáció vezetőjével, Oláh
Józseffel beszélgettünk.
– Sokan szeretnének bekerülni a Parno Grasztba, de mi mindig arra törekedtünk, hogy a család tagjai alkossák a zenekart. Testvérek, feleségek,
nagynéni, nagybácsi és a gyerekeink.
És persze tudni kell táncolni, énekelni
és hangszeren játszani – magyarázza.
Hogy mikor kezdték? Nem emlékszik
rá. – Szerintem akkor, amikor át tudtam ölelni a gitárt – mondja a zenész,
akit sosem járattak tanárhoz. A bátyja
megmutatott neki néhány akkordot, a
többit magától tanulta.

Állandó telt ház,
kizárólag élőzene

Édesanyja, Oláh Jánosné, Erzsike fiatalabb korában nagyon szeretett mulatni.

Ő indította el a gyerekeket zenei pályájukon: meglátta bennük a tehetséget,
és – jó értelemben véve – ütötte-vágta
őket, hogy zenéljenek, énekeljenek.
Ő készítette fel a gyerekeket 15-20
perces fellépésekre. – Jobban izgultunk egy-egy műsor előtt, mint most,
a külföldi turnékon – emlékszik vissza
a kezdetekre Oláh József. – Megtanultuk: soha, egyetlen felkérésre se mondhatunk nemet. A kezdeti időszakban
táncosok is csatlakoztak a ma 9 tagú
együtteshez, de a kisebb létszámmal
könnyebben tudnak turnézni.
Állandó telt házzal dolgoznak, csak
élőzenés koncerteket tartanak, rengeteget improvizálnak. Amit ők csinálnak,
az szabad téren hangzik a legjobban,
vagy ott, ahol a közönség is szabadon
tud mozogni, mert őket nehéz ülve
hallgatni.
– Ördögfiókák vagyunk. Fontos számunkra a szabadság. Nem véletlen
Parno (fehér) Graszt (ló) a nevünk –
mondja József.
A zenekar tagjai mind autodidakta
módon tanultak meg zenélni. Szerbiában egy tamburás kezébe vette József
tamburáját. Azt mondta, ilyet még nem
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zönség, különösen, ha rögtön „ráugrik” a
produkciójukra. A Dalnál épp így történt.
Hatalmasat emelkedett a népszerűségük.
Oláh József szerint egyébként nagyjából
kétévenként kapnak egy ilyen lökést, amely
lendületet ad a zenekarnak.

Ott az élet, Paszabon

látott, de nagyon jól szól. – A fiam pár éve
kapott tőlem egy akkora harmonikát, hogy
alig bírta el. Három év múlva bevettem a
zenekarba – meséli büszkén az édesapa.
Fia olyan egyedi módon játszik a hangszeren, ahogy a világon senki sem. Aztán az
is kiderül, hogy az „ördögfiókákkal” sincs
könnyű dolga a vendégszereplőknek sem:
– Egyszer Szalóki Ágival játszottunk a
MOM Parkban. Előre megbeszéltük a
programot, de „elkapott minket a gépszíj”,
és átcsaptunk spontán zenélésbe. Ági ezt
utána szóvá is tette. Aztán egy következő
koncert után elhívtuk Paszabra, és hatalmasat mulattunk. Akkor értette meg, miről szól a Parno Graszt. Azt mondta: „az
hiányzott, hogy elmenjek Paszabra, és ott
szívjalak benneteket magamba.”
Bármekkora helyen játszanak, az mindig
tömve van. Németországban egy város főterén 15-20 ezer ember hallgatta őket. Ujjongtak. A Szigeten 3-5 ezer néző gyűlik a
színpad elé. De sosem az számít, hányan
vannak egy koncerten, hanem a hangulat.
Ugyanazzal a hévvel játszanak pár száz és
több ezer ember előtt. Franciaországban
hosszú, 15 órás utazást követően léptek fel.
A harmadik szám után már nem is éreztek fáradtságot. Lelkesíti őket a zene, a kö-

A házban, ahol Nyíregyházán lakik gyönyörű feleségével és 6 éves kislányával, A
Dalig senki nem tudta, hogy zenél. A verseny után többen megszólították a lépcsőházban, hogy „nem is gondoltuk, milyen
híres ember lakik itt”. Próbálni ugyanis
nem otthon szokott, hanem Paszabon. Ott
van az élet. Hogy mitől más? Nem tudja.
De az biztos: ha hazamennek a családhoz,
tíz perc múlva ötvenen vannak a házban,
és nagyon jól érzik magunkat.
A Dalban József keresztlánya, Heléna volt
az énekes: gyönyörű a hangja, de a siker
kapujában visszafordult. Férjhez ment,
most babát vár. Heléna az anyaságot, családot választotta; nem álmodik énekes
karrierről. Sokáig keresték, ki léphet a helyébe, mígnem megtalálták Szirota Dzsenifert. Ő az első a zenekarban, aki nem
családtag. – Dzsenifernek azt mondtam,
jöjjön el az édesapjával Paszabra, s négy
óra alatt annyi mindent szív magába tőlünk, hogy utána már „szemmel” tudunk
beszélni egymással. Harminc éve együtt
játszunk, mi már így kommunikálunk.
Mindenki érti, ha valaki éppen improvizálni szeretne, és hagyja, hogy csinálja.

És akkor jött a busz

A Dal után még egy nagy öröm érte őket:
kaptak ajándékba egy kisbuszt. Egy rajongójuk, barátjuk adta. Megkönnyítette
a dolgunkat. Most már szabadabban járhatnak koncertezni. Az önzetlen adakozó kérte, nevét ne is említsék; nem azért
segített, hogy magát reklámozza. Ez ismét
abban erősítette meg Józsefet, hogy vannak jó emberek. Bár sokan mondják, hogy
ez egy élhetetlen ország, velük mégis megtörtént a csoda. Egy család életét jobbá,
könnyebbé tette.
– Magyarországon nagyon kevés ember
van, akinek nem fordult meg a fejében,
hogy külföldre megy. Minket minden ideköt. Család, zenekar – érvel a maradás
mellett Oláh József.

A cigányasszony és az ördög

Úgy érzi, jó csillagzat alatt született. Hogy
most itt tartanak, szerinte annak az ered-

ménye, hogy 1987 óta folyamatosan zenélnek. Lökést adott, amikor József 1999-ben
Bódi Gusztiékkal dolgozott egy lemezen,
és belecsöppent a zenei világba. Majd
2001-ben megjelent a Parno Graszt első
lemeze, ami robbant. Most a kecskeméti filmgyárral egy cigánymese-sorozatot
készít. József a zenei rendezője és zenésze
egyben. Felesége biztatására pályázott a
munkára. Az első darab A cigányasszony
és az ördög című mese volt. Egy hétig csak
nézte a filmet, de semmi nem jutott eszébe. Aztán leült, és egy nap alatt elkészítette
a zenei anyagot. Majd díjat nyert vele a Velencei Fesztiválon.
– Eljött az idő, hogy Magyarországon elmegyek egy helyre, és tudják, ki vagyok.
Egy olyan közeg is elkezdett ránk figyelni,
amelyik eddig nem érdeklődött irántunk.
Többen írtak, hogy cigányzenét általában
nem hallgatnak, de amikor meghallottak
minket, megismerték a Már nem szédülök
kezdetű dalunkat, elkezdtek cigányzenét
hallgatni.
Egy jobbikos politikus mondta róluk:
„ezek a cigányok mindjárt engem is táncra perdítenek”. Megismert minket, és
megváltozott a véleménye a cigányokról.
Akiket lehet szeretni, akikkel lehet mulatni – mint velünk.
Vannak rossz tapasztalatai is. Aki nem
tudja, ki ő, s látja, hogy cigány, elül mellőle
a buszon. Vagy átmegy az utca túloldalára.
Aki viszont ad magának esélyt arra, hogy
megismerje, annak megváltozik a véleménye. Nemrég vett egy gitárt Debrecenben.
Az eladó előbb bizalmatlan volt, de amikor megtudta, hogy ő a Parno Graszt vezetője, hatalmasat fordult. Ő nyitott Oláh
Józsi felé…


Cservenyák Katalin
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Kacsamell –
elit társaságban
Enni? Hát azt nagyon szeretünk. A sütés-főzésbe pedig jöjjünk bele együtt!
Rózsaszín kacsamell vajon forgatott zöldségekkel, rukkolával gazdagított paradicsomos
gnocchival.

Hozzávalók 1 főre: kacsamell: 0,25 kg, cukkini: 0,06 kg, gomba:
0,06 kg, olaj, vaj, kaliforniai paprika: 0,06 kg, hagyma: 0,04 kg,
fokhagyma, hámozott paradicsom: 0,12 kg, oregáno, só, cukor,
fehérbor, gnocchi: 0,15 kg, rukkola: 0,01 kg
Elkészítés: A kacsamellet sózzuk, borsozzuk, serpenyőben elősütjük a kacsamell mindkét oldalát, majd 250 fokos sütőben 9 perc alatt készre sütjük. Olajon hagymát és
fokhagymát pirítunk, hozzáadjuk a paradicsomkonzervet
és a fehérbort. Sózzuk, oregánóval, cukorral és balzsamecettel ízesítjük, majd turmixoljuk. A mártásba forgatjuk a
kifőzött gnocchit és a rukkolát. Az összevágott zöldségeket
serpenyőben megpirítjuk, sóval, borssal ízesítünk.

Jó étvágyat kíván:
Rózsa Attila séf,
Melange Étterem és Séfakadémia
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Tiszta

Forrás

(el) Végre hírportál!

Környezettudatos Életmód Bolt

A Tiszta Forrás Környezettudatos Életmód Boltban – a nevéhez méltóan –,
alternatív gyógyászatban jártas, szakképesítéssel rendelkező kollégák várják
az egészséggel és életmóddal kapcsolatos kérdéseket.”

Termékeink:
Allergén- és gluténmentes termékek

Alapanyagok, lisztek, tészták, kenyerek, kekszek.
Mert nekünk fontos, hogy mindenki biztonságosan étkezhessen.

w w w. S z a b o l c s i h i r . h u

Paleolit termékek: kenyerek, sütemények, alapanyagok
Gluténmentes, tejmentes, laktózmentes és cukormentes termékek.

Fűszerek: több mint 100-féle fűszer, fűszerkeverék
és fűszersó bármilyen sütéshez-főzéshez

Adalékmentes minőségi fűszerek, hogy mindenki megtalálja a saját ízléséhez megfelelő kiegészítőt.

Kozmetikumok és tisztítószerek:

01 -os
7.
k
sz
d
01
e n vez
. 31 upo
Mé
eM
n
vo
n
-ig n
nh yel
at
.
ó!
ke

s

Nyíregyháza, SóStói u. 52.
www.hotelcoNtiNeNt.hu

Má

+36 42 501 501

ös

Nyíregyháza, Bujtos u. 29. • Telefon:+36 70 608 4549
E-mail: info@tisztaforras.eu
www.tisztaforras.eu • www.facebook.com/tisztaforrasbolt
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Üzletünk előtt ingyenes parkolási lehetőséggel várjuk vásárlóinkat. A közel 1500 cikket bemutató
webáruházunkból érkező rendeléseket Nyíregyházán és vonzáskörzetében ingyenes kiszállítással
teljesítjük. Facebook oldalunkon pedig a napi akciókról, újdonságokról tájékoztatjuk látogatóinkat.
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Folyamatosan bővülő, igény szerint egyénre szabott étrendkiegészítőket, vitaminokat
és teakeverékeket biztosítunk minden élethelyzetre.

Eredeti nápolyi

Be

Étrendkiegészítők, vitaminok, teák
az egészség megőrzéséhez minden napra

4

Természetes alapanyagú, természetes úton lebomló ÖKO minősítésű tisztítószerek
és BIO alapanyagokból készült kozmetikumok.
Mint a város első Környezettudatos Boltja, fontosnak tartjuk,
hogy unokáink is élvezhessék a környezetünk szépségeit.
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Három éve indult
a BMW i
világméretű
sikertörténete
Már több mint 100 000
elektromos BMW modell az utakon
Folyamatos innovációival a BMW i divízió a BMW Group jövője felé vezető
utat jelöli ki, biztosítva a vállalatcsoport
vezető pozícióját az úttörő járműtechnológiák kifejlesztése és alkalmazása
terén.
A BMW i egység – a BMW Group újszerű részlegeként – 2013 novemberében érkezett meg a piacra. Az azóta
eltelt három évben az elektromos autózás fejlesztésén dolgozó divízió sorozatgyártásba küldött és koncepcióként bemutatott modelljeivel a vállalatcsoport
innováció iránti elkötetlezettségének
szimbólumává vált.
A BMW Group az elmúlt három évben több mint 100 000 darab tisztán
elektromos és plug-in hibrid meghajtású autót adott át ügyfeleinek világszerte.
Ez idő alatt csak a BMW i3 több mint
60 000 példányban kelt el, amellyel a
prémium kompakt szegmens első számú elektromos modelljévé lépett elő.
Az elektromos sportautók családjában
a BMW i8 is abszolút etalon pozíciót
foglal el, hiszen a modell 2014 júliusi
debütálása óta eltelt huszonnyolc hónapban a progresszív sportautó több
mint 10 000 darabja talált gazdára a
világ számos pontján. A bajor gyártó a
BMW iPerformance égisze alatt ráadásul mára már mintegy 30 000 darab
plug-in hibrid négykerekűt is értékesített, amelyek egytől egyig a BMW i
divízió forradalmi járműtechnológiai
innovációinak széles körű alkalmazhatóságát hirdetik.
„Iránymutató innovációink kifejlesztése
és alkalmazása terén a BMW i almárka a
jövőben is úttörő részlegként tekintünk,
amely újabbnál újabb megoldásaival ko-

rábban elképzelhetetlen utakat tár fel a
BMW Group előtt” – mondta Harald
Krüger, a BMW AG igazgatótanácsának
elnöke. „Elektromos hajtáslánc-változatainkat az elmúlt évek során kivétel
nélkül nagy sikerrel adtuk ügyfeleink
szolgálatába, a következő lépés pedig
a nagymértékben automatizált járművezetés megvalósítása, amely téren a
BMW iNEXT modell vadonatúj mércét
állít majd” – tette hozzá.
Azáltal, hogy a BMW i divízió létrehozásával egy teljes mértékben új és
minden tekintetben az elektromos
meghajtás sajátosságai szerint felépített
járműstruktúrát alkotott meg, az elektromos meghajtás vezérlése által pedig
a BMW eDrive hajtáslánc-technológiát
is életre hívta, a BMW Group a hosszú
távon fenntartható egyéni mobilitás innovációinak kifejlesztése és alkalmazása terén abszolút elsővé vált. Miként a
nagyvárosi környezetbe tervezett, zéró
emissziójú meghajtást kínáló BMW i3,
úgy a jövőbe mutató BMW i8 plug-in
hibrid sportautó is prémium színvonalon kínálja a bajor gyártó ügyfeleinek
a vezetés színtiszta élményét, amely a
természeti erőforrások hatékony felhasználására épülő gyártási eljárások
és az újrahasznosított anyagok övezte
fenntarthatósággal egyesül. A vállalatcsoport eme holisztikus, környezetbarát
járműipari megközelítése új célcsoportokat hódít meg: a BMW i3 vásárlóinak
több mint 80 százaléka új ügyfélként lépett be a BMW családjába.
A BMW Group teljes modellpalettáján jelenleg hét olyan autó található,
amely vagy több száz kilométeren át
tartó, tisztán elektromos meghajtást
kínál, mint a BMW i3, vagy plug-in

hibrid hajtáslánccal dolgozik, amelynek részeként a belsőégésű erőforrást egy elektromos motor egészíti ki.
A vállalatcsoport e széles körű portfólióját az elkövetkező években még tovább
bővíti, többek között az első plug-in
hibrid MINI-vel, a 2017-ben debütáló
MINI Cooper S E Countryman ALL4
modellel. Sőt mi több, 2018-ban érkezik a
BMW i8 plug-in hibrid sportautó második karosszéria-változata, a nyitott tetős
BMW i8 Roadster is. A brit prémiumgyártó modellpalettája 2019-ben
egy tisztán elektromos meghajtású
MINI modellel gazdagodik, a BMW X3
tisztán elektromos meghajtású változata pedig 2020-ban debütál. A következő évtized hajnalán bemutatkozik
a BMW i új, minden korábbinál nagyobb modellje, amely korszakalkotó
járműipari megoldásokkal felvértezve,
tisztán elektromos meghajtással és forradalmi járműtechnológiai innovációkkal érkezik meg a BMW i divízió élére: a
BMW iNEXT.
A BMW, a MINI és a Rolls-Royce márkák tulajdonosaként a BMW Group a
világ vezető prémium autó- és motorkerékpár-gyártó vállalata, amely prémium
pénzügyi és mobilitási szolgáltatásokat
is kínál. Világcégként a BMW Group
14 országban összesen 31 járműgyártó
és -összeszerelő létesítményt üzemeltet,
termékeit pedig – értékesítési hálózatán
keresztül – a világ több mint 140 országában forgalmazza.

Magisz kft.
4032 Debrecen, Böszörményi út 218.
Tel.: +36 52 523 950
4400 Nyíregyháza, Debreceni út 233.
Tel.: +36 42 596 236
www.bmw-magisz.hu
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12 Kalandozó Magyarok

Kalandozó
magyarok:
dolgozni
mentem
Svédországba
Igaz, nyáréjjelen is süt a Nap,
de a magyar
csak bevándorló marad.

Menni vagy nem menni? A kérdés a
mai napig aktuális, és valószínűleg ez
a tény – menni – a közeljövőben sem
fog változni. Főként a fiatalok körében vannak
sokan, akik külföld
felé tekintenek, mert
vagy elégedetlenek az
itteni,
magyarországi
életszínvonallal/lehetőségekkel, vagy pusztán ki
szeretnék próbálni magukat
egy idegen kultúrában, társadalomban, országban, míg
világot látnak. Végül lesznek –
igaz, kevesen –, akik belevágnak a
kalandba, mindent hátrahagyva, új kihívásokat keresve elindulnak az álmaik
után. Varga Timi 20 évesen belevágott. Elindult, és megcsinálta: 9 éve él
Göteborgban, Svédországban. Most
mesél a váltásról, az „újról”, a buktatókról, örömről, kétségekről és kitartásról,
mert „mindent meg tudunk valósítani,
ha igazán akarjuk” – mondja.
Szabolcsi Café: Emlékszel a pillanatra,
amikor döntöttél?
Varga Timi: 2005 és 2007 között a
Dunaújvárosi Főiskolára jártam, turisztika szakra. Az utolsó félévben szereztünk tudomást róla, hogy nem elég
egy „sima” angol nyelvvizsgát tennünk,
hanem speciálisan turisztikai jellegűre
van szükség a diploma átvételéhez. Én
erről 2 százalékkal csúsztam le. Dühös
voltam, mert rengeteg időt elvesztegettem miatta. Ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy inkább hagyok mindent,
és külföldön próbálok valamit kezdeni
az életemmel. Csalódott és mérges voltam; igazságtalannak éreztem, hogy
még a fellebbezésemet sem fogadták el.
Eldöntöttem, elmegyek az országból,
amint lehet. Mindegy volt, hova. Csak
az számított, hogy kiszakadjak egy kicsit a magyar mentalitásból, és világot
lássak. Akkor jó és egyszerű dolognak
tűnt, amikor azonban eljött a csomagolás ideje, amikor már a reptérre tartottam, nem volt annyira nagy a szám.
Bizonytalan voltam, de mivel önfejűnek tartom magam, nem futamodtam
meg. 2007 nyarán sikerült megváltoztatni az életemet.
Szabolcsi Café: Volt félelmed?
Varga Timi: Dolgozni akartam. Babysitterként kezdtem, és nagyon tar-
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tottam attól, hogy nem az a család vár
majd a reptéren, akivel korábban leveleztem. Mivel már mindenkinek bejelentettem, hogy véghezviszem az elhatározásomat, elutazok, ciki lett volna az
utolsó pillanatban megfutamodni. Biztos, ami biztos, apukám is kijött velem
Svédországba. A legmeghatározóbb félelmem tehát az indulással kapcsolatos
bizonytalanságból fakadt.
Szabolcsi Café: Pont Svédország?
Drága is, hideg is.
Varga Timi: Mikor eldöntöttem,
hogy világot látok, regisztráltam honlapra, ahol babysitterek és családok
között közvetítettek. Sok család megtalált a világ minden tájáról, akikről
csináltunk egy potenciális listát. Első
helyen egy amerikai család állt, a második a svéd család, harmadikon pedig egy angol. Az amerikai család fűtfát ígért: lesz külön lakrészem, saját
autóm. A bökkenő csak az volt, hogy
a levelezések során feltűnt, hogy az
angolt nyelvtani hibákkal használják. Pedig állításuk szerint a férfi is,
a nő is magas beosztásban dolgozott,
így gyanakodni kezdtem. Számomra
a nyelv helytelen használata vezető
pozícióval valahogy nem fér össze,
és – érzésem szerint – irreális dolgokat ígértek. A svéd család azért tűnt
jobbnak, mert ott az apuka az Európai Parlamentben volt képviselő.
Szabolcsi Café: Te magabiztos
nyelvtudással indultál útnak?
Varga Timi: Az angol ment, a svéd
egyáltalán nem. Heti egyszer jártam
egy magyar sráchoz svédet tanulni,
de az teljesen máshogy működik,
mint „éles” szituációban. Ott meg
tudja kérdezni az ember magyarul,
ha valamit nem ért. Itt meg egyből
bekerültem a mély vízbe. A gyerekek
– akikre vigyáztam – kicsik voltak,
így ők nem tudtak akkor angolul. Az
apuka pedig csak egy hetet tartózkodott otthon, mielőtt el kellett utaznia
hosszabb időre. Így jött a kézzel-lábbal mutogatás. Úgy tapasztaltam,
hogy ez gyerekekkel nagyon jól működik, mert megértik. Nem tudom,
hogy, de sikerült.
SzabolcsiCafé: Milyen jellegű munkákat végeztél és végzel jelenleg?
Varga Timi: Babysitterként 3 évig
dolgoztam. Időközben megismertem a jelenlegi párommal – akivel
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első közös gyermekünket várjuk –, így
egy év után végül otthagytam a családot. Ezután elmentem Svédország egyik
legnagyobb takarítócégéhez takarítani.
A külföldről érkezők közül sokan ezt a
munkát választják. Egy idő után nekem
kellett betanítani az új embereket: egy
200 fős körzetben 5 embert választottak
ki erre a feladatra. Az egyik tanoncommal jó barátságba kerültünk. Ő a takarítás mellett gyermekek úszásoktatásával
is foglalkozik, engem is beajánlott a főnökénél. Gondoltam, miért ne? A gyerekeket nagyon szeretem, vízben lenni
imádok, így összekötöm a kellemeset a
hasznossal. Jelentkeztem, és fel is vettek,
így jelenleg kizárólag úszásoktatással
foglalkozom, délelőtt pedig recepciósként tevékenykedek ugyanott.
Szabolcsi Café: Előítélet, előmenetel?
Varga Timi: Ha igazán akarja az ember,
akkor tud fejlődni és előrelépni. Azonban
nagyon sokan elfelejtik, hogy mi csak bevándorlók vagyunk, bármennyire nem
akarjuk ezt elismerni. El kell fogadni azokat a szabályokat, amiket állítanak, akkor
nem lesz probléma.
Szabolcsi Café: Vannak a környezetedben
magyarok?
Varga Timi: Nem sok. Három magyar
barátnőm van. Az első itteni magyar barátnőmet egy közösségi oldalon ismertem meg. Mielőtt kijöttem, írtam néhány
Göteborgban élő magyarnak. Fontosnak
tartottam leszögezni, hogy én nem azért
írok nekik, mert munkát vagy segítséget
szeretnék kérni tőlük, csak kiköltözöm,
egyedül leszek, mint a kisujjam, és barátkozni szeretnék. Ez a barátnőm is a
címzettek között volt, és azóta is fontos
személy az életemben. Volt olyan, akivel
a takarítócégen keresztül ismerkedtem
meg. A harmadik barátnőmet pedig csak
a véletlennek köszönhetem: a párom tetoválóként dolgozik. Egyik nap munka után
lelkesen mesélte, hogy egy magyar lányt
tetovált. Nekem se kellett több. A Facebookon nyomozgattam kicsit, szerencsére
sikerült megtalálni. Elkezdtünk beszélgetni, amiből jó barátság alakult ki.
Szabolcsi Café: Okozott gondot a
beilleszkedés?
Varga Timi: Meg kellett szokni. Az életstílus és -felfogás össze sem hasonlítható
az otthonival. Itt mindenki nyugodtabb,
mindenki ráér, nem kapkodnak. Számomra ez olykor idegesítő, mert magyarként pörgök, rohanok, csinálom a dolgo-
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mat. A svédeknél ebédidőben ebédidő
van. Ezt tiszteletben kell tartani. Olyan,
mint a szieszta az olaszoknál. Megáll az
élet, meg kell várnod, amíg újra beindul,
akármennyire sietnél is…
Szabolcsi Café: Létezik olyan svéd
sajátosság, amivel meglepő szembesülni?
Varga Timi: Sok kávét isznak, főleg este.
Nem meglepő, ha este nem egy pohár
borra, hanem kávéra akarnak beülni. Ami
számomra nehézséget okozott, hogy itt
nyáron még éjszaka is süt a nap. Május végétől október elejéig 22 órakor még hétágra süt a nap. A napfordulót munkaszüneti
nappá nyilvánították, így lehetőségünk
nyílik a családdal, barátokkal kikapcsolódni. Ekkor 23:59-kor megy le a nap és
0:04-kor kel fel. Ám mivel itt sokszor rossz
az idő, ritkán látható a jelenség.
Szabolcsi Café: Az emberek mentalitása?
Varga Timi: Nem bámulják meg egymást, mert nem törődnek például azzal,
hogy vagy felöltözve. Sehol nincs függöny.
Bárki átláthat a szomszédba, ha akar, de itt
ez nem szokás. Hogy ki bevándorló és ki
nem, onnan lehet tudni, lóg-e függönyök
az ablakán. Hidegek az itteniek, de bármit
kérdezel, segítenek. Nehezen barátkoznak, mert sokkal visszahúzódóbbak, mint
a magyarok. Ha szórakozni mennek, a
társaságok akkor sem keverednek: mindenki azokkal marad, akikkel elindult.
Szabolcsi Café: Nyitottak, befogadók,
elfogadók?
Varga Timi: Ha alkalmazkodsz, és nem
játszod az úristent, hogy te svédebb vagy
a svédnél, akkor könnyen befogadnak.
Ahogy te viszonyulsz hozzájuk, úgy viszonyulnak ők is hozzád. Azt el kell fogadni,
hogy te sosem leszel svéd.
Szabolcsi Café: Ért atrocitás?
Varga Timi: Engem nem, de a menekülteket is csak akkor viselik nehezen, ha
nem akarnak dolgozni, és csak élősködnek, a szociális segélyre utazva. Ha dolgozol és adózol, akkor rendben vagytok.
Szabolcsi Café: Hasonlítsuk össze
az itteni és az ottani életszínvonalat!
Egyértelmű: kint jobb. Ha megkívánok
egy csésze kávét, nem kell gondolkodnom
azon, hogy megvehetem-e magamnak,
vagy sem. Pedig átszámítva 1000 forint
egy presszókávé. Jól keresünk. Félre tudunk tenni. Az én takarítói fizetésemből
fenn tudtunk tartani egy lakást, egy autót,
és még haza is tudok repülni évente kétszer: karácsonykor és nyáron, maximum
egy hétre. Szóval tényleg jól élünk.

Szabolcsi Café: Ott vagy otthon?
Varga Timi: Van, amikor igen, van,
amikor nem. Volt már rá példa, hogy
Magyarországon mondtam olyat, hogy
majd otthon (Svédországban) megcsinálok valamit, amint hazamegyek. Amikor
rosszkedvem van, akkor hajlamos vagyok
csüggedni, de igazából akkor sem honvágyat érzek, hanem inkább a családom közelsége az, ami hiányzik. Itt alakítottam az
életem, itt érzem jól magam.
Szabolcsi Café: Hiányzik valami
Magyarországról?
Varga Timi: A fűszeres ételek, a szalonna, a disznósajt, a kolbász, a friss pékáruk,
a hazai zöldségek. Az ételeken túl talán a
csillaglesést hiányolom a sötét nyári éjszakákon.
Szabolcsi Café: Tervezel visszaköltözni?
Varga Timi: Semmiképp. Ez a terv,
aztán majd a sors eldönti. A párommal
itt rendezkedtünk be, ide fog születni a
gyermekünk. Itt vannak a barátaink, a
munka, minden.
Szabolcsi Café: Aki hasonló döntés előtt áll?
Varga Timi: Mindenképpen tájékozódjanak, mielőtt belevágnak, mert nem
olyan egyszerű kimenni külföldre, mint
régebben. Olvassanak különböző fórumokat, keressenek állást, próbáljanak
kapcsolatot kiépíteni helyiekkel még indulás előtt. Sokan azzal a mentalitással
indulnak útnak, hogy valamennyire tudnak angolul, dolgosnak tartják magukat
és várják, hogy el- és befogadják őket. Ez
nem fog működni. Itt svédül kell tudni.
Ez alapvető feltétele annak, hogy a helyiek
elfogadjanak. Nyelvtudás nélkül, hirtelen
felindulásból nem érdemes belevágni,
mert könnyen csalódás lehet a vége.
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Szabolcsi 21-es:

Rudolf Gergely
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.

2.

3.

4.

Hogy vannak az ikrek?
Nagyon jól! Szépen nőnek, fejlődnek,
esznek, alszanak – most ennyi a dolguk.
Mennyiben változtatta meg az életeteket a két baba érkezése?
Nem olyan túl rég, novemberben születtek, de az biztos, hogy felfordult
egy kicsit az életünk, hisz’ ők az elsők. Az éjszaka nehéz, hiszen etetnie
kell a feleségemnek mindkettőjüket.
Edzés, babák, építkezés. Marad szabad időd?
Sajnos a sérülésem lassabban gyógyul, mint reméltem, úgyhogy még
gyógytornára járok. De nagyon szerencsések vagyunk, mert anyósom,
apósom, szüleim sokat segítenek
nekünk a babák körül.
Pályafutásod legsikeresebb időszakát Debrecenben töltötted. Milyen
emlékekkel őrzöd ezeket az éveket?
Szívesen gondolok a debreceni évekre. Akkor lettem válogatott
játékos,
bajnokságot,
kupákat nyertünk.

Azt is a debreceniek mondják, jobban jártál volna, ha nem Olaszországba, a Serie A-ba igazolsz a cívisvárosból, hanem Hollandiába,
mert akkora sztár lehettél volna ott,
mint Dzsudzsák Balázs. Szoktál
ezen tűnődni?
Nem. Én jó döntést hoztam. Az emberek nem tudnak mindenről, az akkori helyzetről. Én nagyon sikeresnek
éreztem Olaszországot. Nagyon jól
ment a játék. Kevesen jutnak be elsőre, nekem sikerült. A Juventus, a
Róma, szerintem, ott van a topon. Ma
is úgy vélem, jó döntést hoztam, nem
bántam meg.
Szpari a vártnál gyengébben sze7. Arepel.
Hány százalék esélyt látsz
most a feljutásra?
Nagyon pozitívan éltük meg az edzőváltást, az első perctől kezdve látom
a változást. Beérik a munka, remélem, sikerül a feljutás, keményen dolgozik érte mindenki, hogy sikerüljön..
Megvan a csapategység is.
Mondhatni,
hogy most vagy a leg8.
jobb korban. Már elnézést, de mit
keresel itthon?
Igazából az volt a célom, hogy itthon
fejezzem be a pályafutásomat. Lehet,
nem így történik, ha találok egy olyan
menedzsert, aki segít, és nem hátráltat. Már nem gondolkodom rajta, így
van jól, próbálok a csapat hasznára
lenni, hogy elérje a célját.
játékostársad volt
9. Debrecenben
Madar Csaba, szintén ikrei vannak. Ellátott már tanácsokkal, milyen feladat
„ikerapának” lenni?
Még nem beszéltünk róla.

6

5.

Bejutottunk a Bajnokok Ligájába, elnyertem a Magyarországon játszó
legjobb magyar mezőnyjátékos címet
a játékostársak szavazatai alapján.
Nagyon szép időszaka volt az életemnek.
Debrecenben úgy tartják, a Rudolf–
Coulibaly csatárduó volt az NB I legjobbja az elmúlt negyedszázadban.
Egyetértesz ezzel?
Nehéz erre mit mondani, örülök, hogy
így tartják. Nagyon jó csatárok vannak Magyarországon. Debrecenben
sikeres időszakban játszottam.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.
18.
19.

10.

11.

Találkoztam többször az ikerfiaival, ők egypetéjűek, nálunk
kétpetéjűek a srácok. Richárd és Henrik. Kis királyfik.
Hogy érzed magad Nyíregyházán? Hosszú távon tervezel a
szülővárosodban?
Úgy jöttünk haza, hogy hosszabb távra tervezünk. Itthon van
a család, ez nagyon fontos szempont, hiszen sokat voltam
tőlük távol, bár a feleségem mindig jött velem.
Mi a tipped, tíz nyíregyháziból hány ismer meg az utcán?
Nem tudom, ezen nem szoktam gondolkodni. Többen meg-

MI FRISSEBB, MINT A TIPO SEDAN?

20.
21.

szólítottak már az utcán. Jólesik, ha megkérdezik, hogy van
a lábam, gyógyul-e a sérülésem.
Melyik gólodra vagy a legbüszkébb? Az első ötre, amelyik
egyenesen Nancyba repített, vagy egy későbbire?
A válogatottban a svédek elleni győztes gólomra. Válogatott
mezben győztes gólt szerezni, ráadásul a svédek ellen: ez a
gól mindig is emlékezetes marad.
Ki a kedvenc focistád?
Szeretem nézni Messi játékát. Annyira természetes neki
minden, annyira könnyedén játszik. Kedvencem még David
Beckham és Ibrahimovics.
Ha utazás, akkor északra, délre, keletre vagy nyugatra?
Nyíregyházára. Míg másutt játszottam, mehettünk volna pihenni máshová, de mindig inkább hazajöttem nyaralni, ez
nem volt kérdés.
Mi a legjobb Nyíregyházában?
Minden ideköt. Család, barátok, ismerősök. Minden utcáját
ismerem. Nagyon szeretünk itthon lenni.
Mi a legrosszabb?
Ilyennel még nem találkoztam. Talán az, hogy lehetne közelebb Pest. Bár, mióta megépült az autópálya, már abszolút
elérhető a főváros. Mondjuk, az jó lenne, ha a galambok nem
piszkítanák össze a lelátót.
Bicikli, motor vagy autó?
Motor semmiféleképp. Bicaj és autó.
Szerinted ki a legjobb arc Nyíregyházán?
Ezen még nem gondolkodtam.
Rántott hús, vagy spenót?
Mindenevő vagyok. Szeretem a zöldséget, és a húst is. Minden jöhet!
Sör, bor vagy pálinka?
Nem vagyok nagy ivó, talán a bor.
Rendezzen Magyarország 2024-ben olimpiát?
Hogyne! Persze!

CSK-BA
További érdekességek:

www.szabolcsihir.hu

AZ ÚJ, 5-AJTÓS TIPO!

ÚJ TIPO MODELLEK MÁR 3 490 000 FT-TÓL.
NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON.

Az akció a készlet erejéig érvényes az akcióban részt vevő márkakereskedésekben. A képen látható autó illusztráció.
Fiat Tipo vegyes átlagfogyasztás: 3,7 – 6,3 l / 100 km; CO2-kibocsatás: 98 – 146 g/km. 5 év garancia: 2+3 év, vagy 100 000 kmfutásig kiterjesztett
garancia, a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. Részletek a www.fiat.hu weboldalon.

www.fiat.hu

AUTÓMÉRY KFT
4405 NYÍREGYHÁZA, DEBRECENI ÚT 215 • TEL.: 42 490 021 • E-MAIL: ERTEKESITES.NYIR@AUTOMERY.HU • WEB: WWW.AUTOMERY.HU
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