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Hármas ikrek: javarészt magánszemélyek
adták össze a rengeteg pénzt
olyan szakképzett ápoló segíti majd a
gyerekek ellátását, aki a tragédia által
sújtott család tagja. Sokan tárgyi segítséget ígértek, mások hosszú távon
támogatják majd a családot. Kiderült,
a hatalmas adományt 15 ezren, 80 százalékát magánszemélyek adták össze,
a legkisebb felajánlás 200 forint volt,
a legnagyobb pedig 3 millió, ami egy
cégtől érkezett.

Személyes érintettség okán vállalta
fel az édesanyjukat tragikus körülmények között december 15-én elveszítő
hármas ikrek ügyét a Tündérkör Alapítvány, ugyanis egyik önkéntesük jó
barátja az özvegyen maradt édesapa,
Fábián Tamás. A gyerekek részére
az eltelt időszakban 45 millió forintnál több gyűlt össze, ám az adomány
pontos összege a jövőben nem nyilvános. Az ok egyszerű: az édesapát
kölcsönkérők és biztosítási alkuszok
környékezték meg.
Gyöngyösi Péter, a Tündérkör
kuratóriumi elnöke elmondta, szakmai ajánlásokat tettek Fábián Tamás
felé a pénz kezelését, felhasználását
illetően, ám ezzel kapcsolatban mindenről ő maga fog dönteni. A Magyar
Államkincstárnál valószínűleg babakötvényt nyit a három gyermeknek,
és (mivel feleségével albérletben éltek)
építkezésbe kezd a hajdúszoboszlói

Ingyenes letöltés!

A gyerekekről

önkormányzat által biztosított telken.
A városvezetés egyébként is különös
gondot fordít a családra: teljes állásban

Információink szerint az 5 hetes Mira,
Léna és Milán a Debreceni Egyetem Klinikai Központjában szépen gyarapszik,
légzéstámogatásra immár egyikük sem
szorul. A testvérek kikerültek az intenzív osztályról, egyikük súlya már eléri a
„hazaadási” 2 kilogrammot, ám az biztos, hogy a babák (várhatóan néhány
héten belül) egyszerre hagyják el a kórházat, és mennek haza hajdúszoboszlói
otthonukba.

www.sunshinefm.hu
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Rohamtempóban épül
a sóstói szálloda
Ezen a nyáron már jöhetnek a vendégek.
Még az égiek is kegyeikbe fogadták Nyíregyháza egyik legfontosabb idegenforgalmi fejlesztését. Az őszies-tavaszias időjárás
lehetővé teszi, hogy eddig le sem kellett áll-

ni a sóstói négycsillagos szálloda építésével.
A beruházás rohamléptekben halad; már a
külső szigetelést teszik a falakra. A szálloda
a Modern városok program keretében, a

nyíregyházi önkormányzat megbízásából
épül, mintegy 4 milliárd forintból. Területe meghaladja a kilencezer négyzetmétert,
alagsorában parkolókat építenek ki, a felső
szinteken étterem és szobák várják a vendégeket. Több mint 120 szobát alakítanak
ki, és lesz konferenciaterem, lobby- és látványbár, business-sarok, wellness- és fitness-részleg, valamint gondolnak a gyermekekre is.
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A szakmaszerkezeti döntés alapján szakiskolai ösztöndíjban
részesítik azokat a tanulókat, akik hiányszakmát választanak, és jól
teljesítenek. A jól választók és jól tanulók havi 60-70 ezer forinttal
gazdagíthatják a családi kasszát.

Íme, a 2018/2019-es tanév hiányszakmái Hajdú-Bihar megyében:
• Ács
• Állattartó szakmunkás
• Elektromechanikai
műszerész
• Elektronikai technikus*
• Épület- és szerkezetlakatos
• Festő, mázoló, tapétázó
• Gazda
• Gépi forgácsoló
• Gépjármű mechatronikus
• Gyakorló ápoló

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kertész
Kőműves
Mezőgazdasági gépész
Női szabó
Vegyipari technikus
Nyomdaipari technikus*
Szerszámkészítő
Szociális gondozó és ápoló
Szoftverfejlesztő
Villanyszerelő

Az aláhúzott szakmák
a Debreceni Szakképzési Centrum tagintézményeiben tanulhatóak!
A * -gal jelölt szakmák szakgimnáziumi képzések.

4030 Debrecen, Fokos utca 12.
www.dszc.hu

Tel.: 06-52/437-311 • E-mail: dsz@dszc.hu
Nyilvántartási szám: E001281/2015 OM azonosító: 2030033
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A kommentelés
forradalma
Debreceni szakértő
a véleménynyilvánítás szabadságáról,
trollokról és szabályozásról.

SzabolcsiCafé

Oláh Szabolcs PR-tanácsadóval beszélgettünk a kommentelés evolúciójáról és a trollkodás elleni védekezési módokról.
CívisCafé: A kommentelés tekinthető műfajnak?
Oláh Szabolcs: A kommentelés inkább magatartásforma.
A közösségi média használói személyiségtípusokba sorolhatók aszerint, hogy milyen intenzitással vannak jelen, és milyen
szokásokat követnek. A kommentelés önkifejezési mód. Sokak
számára presztízsértéke van annak, ha elmondhatják a véleményüket valamivel kapcsolatban, ami nekik fontos. A legnagyobb
probléma, hogy nagyon képlékenyek a szabályok, amik alapján
azt mondhatjuk: valaki betartja vagy megszegi azokat. Ahhoz,
hogy műfaj legyen, kellene valamilyen diszkurzív, formai keret,
és ez nincs meg. Ahány komment, annyi féle: vannak csupán
hangulatjelből állók, és olyanok is, amik hasonlítanak az élőbeszédhez, ezért nehéz szabályokat állítani, így nem nevezhető
műfajnak.
CívisCafé: Miért kommentelünk?
Oláh Szabolcs: A legtöbben azért írunk kommentet, mert
bennünk van az információ iránti és annak megosztásával kapcsolatos vágy. Sokan szeretnek jól informáltnak tűnni, megosztani másokkal ezeket, mások éppenséggel unalomból szólnak
hozzá valamihez. A kommentelést nagyon sokan a szólásszabadság formájának tartják, így nélkülözhetetlennek. Ám csak
kevesen érzik úgy, hogy a kommentelők a többség véleményét
közvetítik. Alapvetően egyetértés van abban, hogy mindenkinek
joga van kifejezni a véleményét egy adott tartalomról. A kommentelés előnyeként az informálódás lehetőségét említik sokan:
úgy látják, hogy gyakran értelmes viták, beszélgetések alakulnak
ki egyes fórumokon. Azt is sokan érzékelik, hogy a hozzászólások az újságírók számára is közvetítenek visszajelzéseket.
CívisCafé: Korosztály, iskolai végzettség, nemek szerint kimutatható kommentelési aktivitás, vagy ez inkább személyiségfüggő?
Oláh Szabolcs: Az aktivitás erősen témafüggő, az internethasználói személyiségtípusok függvényében vannak szokások, melyek jól behatárolható kommentcsoportokat mutatnak.
A zöldfülűek például éppen, hogy csak felfedezik a közösségi
média nyújtotta lehetőségeket. Ők mindent megosztanak, láj-
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kolnak, nagy a szabadságérzetük. Közöttük ott van az idős korosztály, akik
ráérnek, és a műveltségüknek, hobbijuknak megfelelő területen élvezik azt,
hogy számukra fontos tartalmakhoz
jutnak ingyen és könnyen. Szívesen
csatlakoznak nyílt csoportokhoz, ahol
hasonló érdeklődésűek veszik őket körül. Ilyenkor úgy érzik, hogy fontosak;
a magányosak, az özvegyek a társaság
iránti igényüket itt élik ki. A „Z” generáció tagjai is nagyon aktívan kommentelnek: az ő életüket a digitális média
határozza meg. Fontos számukra, hogy
jelen legyenek, információs bankként
szeretnek viselkedni. Nagyon mozgékonyak, nagyon gyors döntéseket hoznak.
Az alkotó típus saját tartalmakat készít
és oszt meg. Ő nagyon intenzíven van
jelen ebben a térben, sűrűn kommentel.
Vannak beszélgető típusú személyiségek: ők heti egyszer-kétszer folytatnak
aktív beszélgetéseket. A kritikus típusnak mindennel kapcsolatban van véleménye. Ez néha kellemetlennek tűnik,
de például egy cég Facebook-oldalának
adminja termékfejlesztési ötletként is
felfoghatja a kritikus kommenteket.
CívisCafé: Alapvetően milyen témákra
harapnak a kommentelők?
Oláh Szabolcs: Attól függ, milyen
platformon történik a kommentelés. Én
még reménykedek abban, hogy sokan
közvetlenül a hírportálokon követik figyelemmel a témákat, s nem csupán a
Facebook ajánlatai szerint találkoznak
a közélettel. A botrányok biztos, hogy
kommenteket fognak kiváltani, ahogy
a bulvárhírek is mozgósító erejűek.
Nagy emberi teljesítmények is sok hozzászólást kaphatnak, elismerést tudnak
kiváltani. Fontos, hogy a kommentelő
magáénak érezze az adott témát. Úgy
érzi, azért kell kommentelnie, mert az
ő életére a kommentelt tartalom hatással van. A kommentekben félelmek és a
vágyak kapnak hangot: ahhoz szólunk
hozzá, amiben érdekeltek vagyunk.
CívisCafé: Az internetes véleménynyilvánítás kötetlensége mintha
a szabadság érzetét hozná el: elégtételt,
teret. Kívülről és belülről is ennyire
korlátozottak vagyunk?
Oláh Szabolcs: Ahhoz, hogy kinyilvánítsuk a gondolatainkat, érzelmeinket, médiumra és formára van szükség.
Forradalmian új volt néhány évvel korábban, hogy megnyilvánulásainkhoz

színteret találtunk a közösségi oldalakon és posztolni, lájkolni tudtunk.
Összekapcsoltság, azonnaliság, interaktivitás: megnyilváníthatjuk rögtön a
véleményünket; ennek az újdonságát élvezzük a web 2.0 világában. Ugyanezzel
függ össze a korlátozás problémája, ami
nagyon bonyolult. Mindig megfogalmazódik az, hogy nem szabad ezt a szabadságot korlátozni, de ha belegondolunk,
óvatosnak kell lennünk. A kommentelés szabályozása is nagy nehézségekbe
ütközik, például egy internetkávézóból,
álprofilról érkező komment létrehozója
szinte lenyomozhatatlan.
CívisCafé: A kommentelők mellett
megjelentek a trollok is. Kik ők?
Oláh Szabolcs: A troll agresszív,
romboló szándékkal, közösséget bomlasztó céllal lép fel, és nem a témához
szól hozzá. Van olyan, aki csak azzá
válik, de nincs rossz szándéka, csak
rossz helyen van. Ilyen például a „topik
offolás”, amikor valaki a témától eltérő
kommentet ír, de ilyen a „bezzeg az én
időmben” típusú megjegyzés is. Vannak azonban olyan trollok, akik ezt hivatásszerűen űzik; mögöttük megbízók
állnak. Gyakran fizetést kapnak ezért,
forgatókönyvszerűen megy végbe a
bomlasztás. Szervezetten lépnek fel: valaki beleköt a tartalomba, vele párhuzamosan egy másik a többi kommentelőt
hecceli. Azt próbálják elérni, hogy az
oldal közönsége feltüzelt lelkiállapotban megsértse az oldal szabályait, és akkor a hivatásos troll feljelenti az oldalt.
Ilyenkor valamilyen bosszú szándéka
áll a háttérben, a cél az oldal „megsemmisítése”. Vannak csapatokban érkező
trollok is, akik nagyszámú gyalázkodó,
személyeskedő kommentet helyeznek
el az oldalon. Az elárasztással az a céljuk, hogy lehetetlenné tegyék az oldalon
a közösségi megtárgyalást. Ráadásul
a hirtelen megugrott látogatottságot a
keresőmotorok érzékelik, ezért hosszú
ideig az első találatok között hozzák elő
az ilyen széttrollkodott oldalakat, ami a
tulajdonos presztízsének ártalmas.
A trollok hatását erősíti fel további két
szereplő: a „grammatikai náci”, aki a
témától független nyelvhelyességi megjegyzéseivel tovább szítja a tüzet, és a
„fanboi”, az elvakult márkahívő, aki
szemellenzős magatartásával végeláthatatlan vitákat szít, sőt félretájékoztatást
is előidézhet.

CívisCafé: A kommentelés hangvétele
eldurvult, nyelvi regisztere drasztikusan
átalakult az utóbbi években. Lehet ez
ellen tenni?
Oláh Szabolcs: Akkor durvul el, ha
valakinek érdekében áll. Lehet ellene tenni, csak nehéz megtalálni a jó megoldást;
ehhez kommunikációs szakember szükséges. Ha egy cég belép a közösségi térbe,
akkor olyan színteret nyit, ahol mód van
a visszabeszélésre. Számolnia kell azzal,
hogy a saját felületén neki nem kedvező
kommunikációk keletkezhetnek. Ez ma
égetően fontos, mert nem nagyon engedik meg maguknak a cégek, márkák,
hogy ne legyen közösségi oldaluk. A hírportál, honlap vagy blog kommentelési
lehetőségének megszüntetése lehetséges
megoldás a trollok elleni fellépésre. Ezzel
az a baj, hogy az aktivitást így átirányítjuk a közösségi oldalunkra, s az eredeti
felület hirdetéseit nem fogják látni az
olvasók. Ez a hamis benyomásuk támadhat, hogy a tartalmat maga a Facebook
szolgáltatja helyettünk. A moderálás is
hatásos fellépés, de emberi erőforrás és
pénz kérdése.
Alapvetően törekedjünk arra, hogy ne
töröljünk negatív kommentet! Meg kell
néznünk, mekkora presztízsveszteséggel járhat a hozzászólás.
Az oldal kommunikációs felelőseként
kezdeményezzünk beszélgetést a kritika megfogalmazójával, éreztessük
vele, hogy fontos, amit az oldalunkon
közölt. A trollkodó és az oldal adminjának beszélgetését az összekapcsoltság
terében a többi kommentelő kíváncsian és feszülten figyeli, alkalomadtán ők
is beleszólnak, ezért nincs értelme az
azonnali törlésnek. Ha rájövünk, hogy
kamu profilról van szó, akkor is tényszerűen, higgadtan érdemes válaszolni.
Ha a kommentelő a beszélgetés ellenére
is gyalázkodik, akkor a közösség számára bizonyossá válik, hogy troll. Ilyenkor
– ha már a feszültség oldódott – le lehet törölni, felesleges ott hagyni a bomlasztó hozzászólást. Ha más oldalon
kommentelnek rólunk negatívat, akkor
érdemes felvennünk a kapcsolatot az
oldal kezelőjével. A trollokat el is lehet
vezetni az offline világba egy találkozó
felajánlásával: ha nem fogadja el, a közönség számára kiderül róla, hogy troll.
A trollok elleni védekezés tehát körültekintést igényel, de nem lehetetlen.
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Nagy
sportberuházások
készülnek
Nyíregyházán
A nyíregyháziak bizalma és önbizalma
lényegesen nagyobb, mint 2010-ben
– ezzel kezdte sajtótájékoztatóját
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, aki szerint ennek hátterében
az húzódik meg, hogy sikerült
több évtizedes problémát megoldani.
Emellett olyan sportberuházások
valósultak, valósulnak meg a városban,
amelyek egy másik térképre is
felírják Nyíregyháza nevét.
Ilyen léptékű fejlesztésre az országban
szinte sehol nincs példa. Az elmúlt 5-6
évben számos olyan sportberuházás
valósult meg, mely valamennyi
korosztály sportolását elősegíti.

SzabolcsiCafé

Mindenki sportolhasson
Kiemelte, a sportkoncepcióban megfogalmazott cél: a versenysport mellett egyaránt szolgálják a létesítmények a szabadidő-, a tömegsportot és az utánpótlás-nevelést. Példaként
hozta fel a polgármester, hogy az országban Nyíregyházán
épült a legtöbb, összesen 11 oviban focipálya, új tornaszobákat létesítettek; 12 iskola tornatermének felújítását tervezték,
ebből hét már befejeződött. Megépült a városban mostanáig
18 szabadidős kondipark is.
A két ünnep között érkezett a hír: a kormányzat újabb milliárdokkal támogatja Nyíregyháza sportját: jégpálya, uszoda és aréna építését.
A jégpálya, melynek átadását februárra tervezik, tao beruházás,
amiért köszönet illeti a cégeket. A polgármester kiemelte: évek
óta nem probléma a városban, hogy ilyen nagy beruházás, mint
a jégpálya is, megvalósuljon: a 450 millióból 70 százalék a tao,
míg a saját erő 145 millió. A saját erőt kérte a város, és meg is
kapta a kormánytól. Kovács Ferenc hangsúlyozta, ebben szerepe volt a nyíregyházi sportállamtitkárnak, Szabó Tündének.
Február 10-én megnyitják a műjégpályát – elsőként az országba tervezett ötből. Teljesen újszerű: az önkormányzat a
partnerekkel, egyesületek bevonásával valósítja meg a beruházást, mely a jégkorongozóknak, illetve a korcsolyázás szerelmeseinek októbertől márciusig jelenti majd a sportolási
lehetőséget.
Uszoda is lesz
Az uszoda – amely a városban működő vízilabdasport fellegvára lesz – tervei elkészültek, a közbeszerzési eljárást elindították,
március végén kezdik a 2,5 milliárd forintos beruházást. A létesítmény a sportcsarnok mellett, a Bujtoson lesz, a régi teniszpályák helyén.
Itt az önerő 750 millió forint, a kormánydöntéssel ezt is megkapta Nyíregyháza, így a 2019-re elkészülő beruházás nem kerül a városnak egy fillérjébe sem. A fenntartása igen, de erre is
készül a város.
A legnagyobb falat a 10 milliárd 326 milliós stadion, amelyhez
szintén nem kell egy fillért sem tennie a városnak, a fenntartásáról kell gondoskodnia.
Az aréna 8 000 férőhelyes lesz. Amire az utánpótlás-nevelésé-
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hez szükség van, beépítik a létesítménybe. Terveznek ide egy széles, rekortán futópályát. Az aréna önálló létesítmény lesz
a sportcentrum közepén. A komplexum
fenntartására az az elképzelés, hogy lehetővé kell tenni: alkalmas legyen nagyrendezvények, koncertek befogadására
is, akár 10 ezer nézővel. (Összehasonlításképp: a Hegedűs a háztetőn előadásán
2 800-an voltak a bujtosi csarnokban,
de biztosítottak már helyet más rendezvénynek 3 000 résztvevővel is.)
Úgy számolnak, a jégpálya idei átadása
után 2020 nyaráig a másik három létesítmény is elkészülhet.
Még egy döntésre várnak, és indul a 3,8
milliárd forintos beruházás régi NYVS
Sporttelepen. A fenntarthatóságát egy 24
szobás sporthotel biztosítja majd.
Ha adottak a feltételek, akkor...
Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője a sajtótájékoztatón arra hívta fel a figyelmet:
Nyíregyházán van igény a sportra, s ha
ezek a beruházások elkészülnek, még
több igényre számítanak. Példának hozta a hétvégén lezajlott kispályás amatőr
focibajnokságot, melynek alkalmával
1200-1300-an keresték fel az arénát.
– Jó bejönni ide, kényelmes, szép a látvány – mondta a sportvezető. A felújításkor eleve az volt a cél: színházi előadástól
a konferencián keresztül bármilyen rendezvényre alkalmas legyen. Arra törekszenek, hogy hasonlóan multifunkciós
legyen a stadion. (Kispályás foci, rekortán futópálya, a Mozdulj, Nyíregyháza
programjai stb.)
A jégpálya kivitelezése már a térkövezésnél, külső burkolásnál tart; a jövő héten
kezdik. Amikor a jégkorongozóknak
nem lesz lekötött időpontja, szabad lesz
a pálya a nyíregyháziak előtt.
– Nagyon régi cél a jégpálya, küzdünk,
hogy a sport fennmaradjon, a régi pálya
elavult, hazai mérkőzések rendezésére

sem volt alkalmas, mérkőzésekre, edzésekre Debrecenbe kellett átjárni – ezt már
Szabó Lajosné, a Szabolcsi Jégsport
Egyesület elnöke tette hozzá. Meggyőződése, nagyon nagy ugrás lesz a sport fejlődése szempontjából az átadás, hiszen
most heti egy edzést tartanak péntekenként, Debrecenben. Versenysportban ez
kevés, nem nyújt sikerélményt a gyerekeknek, akik már nagyon várják az új
pályát. A jégkorongot jelenleg 50 gyerek
műveli a városban.
Álmodoztak
– Álmodoztunk, a kitaposott utat, amit
a Jégsport Egyesület elkezdett, folytatjuk,
időben vagyunk mindennel – ezt már
Szakács Roland, az AQUA SE elnöke
mondta, hozzátéve: március végén már
az alapkőletételt tervezik. „Karácsonyi
ajándék volt a lehetőség a kormánytól az
önerő megítélése. Sportszakmailag mindent beletettünk” – mondta.
A terv egy 50 méteres medence 10 pályával, a kismedence akkora lesz, mint
a Júlia fürdő nagymedencéje. A tanmedence szinte kicsi lesz, annyi gyerekre
számítanak. Jelenleg egyébként 200-an
vízilabdáznak Nyíregyházán, ami kiemelkedőnek számít az országban. Nyolc
korosztályos csapatát 8-16 éves fiatalok
alkotják.
– A nagymedence egy csoda lesz – fogalmazott Szakács Roland. Az edzőtáboroztatás is nagy hangsúlyt kap majd
itt – a sporthotel pont ezt hivatott segíteni, ezzel Nyíregyháza többet fog tudni
adni, mint más.
Kovács Ferenc szerint fontos, hogy tanuljanak meg korcsolyázni és úszni a
gyerekek, s ezek feltételeit most megteremtik. Évtizedes problémákat oldunk
meg, és új lehetőségeket teremtünk –
fogalmazott.
A Tokaj-hegyaljai turisztikai régióval
való összefogás eredménye a tavaly átadott bicikliút, a Debrecennel decem-

berben kötött, stratégiai megállapodás,
melyet kiemelkedő jelentőségűnek tart
a polgármester, a következő uniós ciklustól lép életbe.
Számos olyan lehetőséget adunk, amelynek még nem is látjuk a végét – mondta
Kovács Ferenc, utalva arra, hogy a teret
megteremtik, jöhetnek az ötletek.
Megjegyezte: eddig is így kellett volna
ennek lennie, mert ettől „van az, hogy
Nyíregyháza az, amivé lett.”
Mint arról korábban írtunk, motorsportaréna létesítéséről is döntés született a
két ünnep között. A Szabolcsihír érdeklődésére a polgármester elmondta:
– Óriási dolog, hogy a technikai sportok
terén a kormány Kelet-Magyarországra
is tervez egy motorsportarénát, mi pedig azt gondoltuk, annak a legjobb helye
Nyíregyházán van. Ennek első részeredménye, hogy már elkezdték keresni a
területet.
A beruházás igénye 100 hektár, a létesítménynek nemzetközi szabvány szerint
kell megépülnie, hogy nemzetközi versenynaptárba illeszthető rendezvények
tartására alkalmas legyen. A szakemberek, akik a területet keresik, kvázi akkreditálják a pályát. A tulajdonszerzés,
tervezés is elindul remélhetőleg minél
hamarabb. Kivitelezésről, konkrétumról
egy év múlva beszélhetünk – tette hozzá
a polgármester, aki bízik abban, hogy a
város turisztikájának a beruházás újabb
lendületet ad.
Szakszövetségekkel nagyon komoly
egyeztetéseket fognak tartani, hogy
milyen versenyrendszer jöhet ide. Még
talán be sem látjuk, milyen előnyöket
jelent ez számunkra – mondta a polgármester, aki szerint Nyíregyháza ezzel
egy másik térképre is rákerül.

További érdekességek:

www.szabolcsihir.hu

Cs. K.
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Immunerősítés mesterfokon
A téli hónapokban immunrendszerünk aktivitása különösen gyakran
kerül mélypontra. Ehhez nem csupán a hűvösebbre fordult időjárás,
de az ünnepek alatti túlzásba vitt
étkezés, nassolás vagy az alkoholos
italok fogyasztása is hozzájárul.
Immunrendszerünket a civilizált
létformánk ellenére további megterhelések érik. Szervezetünket a
már unalomig ismételt helytelen
táplálkozás, a szűnni nem akaró

nasopax orrspray

SzEmSzárazSágra

szemcsepp 15 ml

gyerekeknek 10 ml

Az Ocutein Sensitive szemcsepp azonnali
és tartós enyhülést hoz érzékeny szemének. Enyhíti a szemszárazság okozta
irritáló érzést, enyhíti az irritáció okozta
kipirosodást és védelmet nyújt a por és
pollenek ellen. Segít az egésznapos kontaktlencse viselése esetén is. Orvostechnikai eszköz.

A Nasopax orrspray két
hatóanyaga együttesen
veszi fel a harcot az orrdugulás ellen. Oldja az
orrüregben rekedt váladékot és megszünteti az
orrdugulást. Hatóanyag:
oximetazolin-hidroklorid,
brómhexin-hidroklorid.
Vény nélkül kiadható
gyógyszer.

Egységár: 56,33 Ft/ml

E.P.

akciós ár:

-40%

845 Ft

Egységár: 99,5 Ft/ml

Eredeti ár: 1405 Ft

immunErőSítéSrE



Vitamintár c-vitamin
1000mg tabletta 30x
A C-vitamin hozzájárul az immunrendszer
megfelelő működéséhez, a fáradtság és a
kifáradás csökkentéséhez, valamint a normál energiatermelő anyagcsere-folyamatokhoz. Étrend-kiegészítő készítmény.
Egységár: 16,5 Ft/db

akciós ár:

-48%

695 Ft

E.P.

Eredeti ár: 1137 Ft

linex FOrtE

BélFlóráért

élőflórát tartalmazó
kapszula 28x
A Linex Forte minden egyes kapszulájában kétmilliárd élőflóra-sejt
van, ezért elegendő naponta akár
csak egy tablettát bevennie. Szedése antibiotikum-kúra és gyomor-bélrendszeri fertőzés esetén
javasolt. 3 éves kortól ajánljuk a
család minden tagja számára.
Speciális – gyógyászati célra szánt
– tápszer.

E.P.

Egységár: 64,11 Ft/db

-31%

akciós ár:

1795 Ft

Eredeti ár: 2635 Ft

A magnézium és a B6-vitamin hozzájárul az
idegrendszer normál működéséhez. A magnézium hozzájárul az izmok normál működéséhez. Étrend-kiegészítő készítmény.
Egységár: 13,9 Ft/db

akciós ár:

-37%

995 Ft

Eredeti ár: 1580 Ft

inFluEnza ESEtén

akciós ár:

695 Ft

E.P.

mucopront

légutakra

375 mg kemény kapszula 20x

A Wick TriActin citromízű por
belsőleges oldathoz a megfázás
és az influenza tüneteinek enyhítésére szolgál 12 éven felüliek
részére. Három hatóanyagot tartalmaz: paracetamol, gvajfenezin,
fenilefrin-hidroklorid.
Vény nélkül kiadható gyógyszer.

Nagy mennyiségű nyáktermelődésével, elégtelen
ürülésével járó légúti megbetegedésekben a nyák
termelés szabályozására és
kiürülésének, felköhögésének elősegítésére szolgál.
Hatóanyag: karbocisztein.
Vény nélkül kapható gyógyszer.

akciós ár:

-36%

1295 Ft

Eredeti ár: 2051 Ft

-40%

Eredeti ár: 1145 Ft

citromízű por belsőleges oldathoz 10x

E.P.

-38%

Vitamintár magnézium idEgrEndSzErrE
250 mg + B6-vitamin tabletta 50x

OrrduguláS EllEn

Wick triactin

Egységár: 129 Ft/adag



495 Ft

Eredeti ár: 930 Ft

Eurovit D-vitamin 50 μg
(2000 NE) speciális – gyógyászati célra szánt – tápszer tabletta felnőtteknek,
amely meghatározó szerepet játszik egyebek mellett
a sejtosztódásban, a csontrendszer normál
állapotának megőrzésében és az immunrendszer normális működésének fenntartá- akciós ár:
sában.
Egységár: 23,17 Ft/db

nagyfokú stressz, a rendszertelen
és mozgásszegény életmód és a
környezetünkből ránk leselkedő milliónyi vegyi anyag terheli
leginkább. Rengeteget hallunk és
olvasunk róluk, s mégis alig-alig
változtatunk valamin, hogy ne
akkor kelljen kapkodni, amikor
már nagy a baj. Ám ahhoz, hogy
kifogástalanul tudjon működni az
immunrendszer, nekünk is támogatnunk kell, különben a sorozatos
támadásban kimerül, s az állandó
harcban alulmarad.

Ocutein Sensitive

immunrEndSzEr ErőSítéSrE
Eurovit 2000 nE
d-vitamin tabletta 30x

Egységár: 44,5 Ft/ml

akciós ár:

E.P.

-36%

890 Ft

Eredeti ár: 1392 Ft

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Az Apranax Dolo nem
szteroid
gyulladáscsökkentő gyógyszerek (NSAID) csoportjába tartozik. Csökkenti a
gyulladást, a fájdalmat
és a lázat.
Hatóanyag: naproxen-nátrium.
Vény nélkül kiadható gyógyszer.
Egységár: 24,75 Ft/db

akciós ár:

E.P.

myrtaven

-45%

495 Ft

Eredeti ár: 900 Ft

Vénák ErőSítéSérE

feketeáfonya-kapszula 20x
A Myrtaven a feketeáfonya
száraz kivonatán alapuló,
meghatározott
eljárással
előállított étrend-kiegészítő,
amely kapszulánként jelentős
adag antocianidint tartalmaz
olyan mennyiségben, amely
hatékonyan képes elősegíteni a mikrokeringés fiziológiai funkcióját, hogy lábát könnyebbnek érezze. Étrend-kiegészítő készítmény.

Bebish

akciós ár:

-73%

990 Ft

990 Ft

Egységár: 33 Ft/db

-34%

Stavi-Flexin

-40%

-30%

2560 Ft

neogranormon

A Grippostad C kapszula az
influenzaszerű tünetek és
meghűléses betegségek kezelésére szolgál. A Grippostad C
kapszula a lázat is csillapítja
Hatóanyag:
paracetamol,
aszkorbinsav, koffein, klórfenamin-maleát. Vény nélkül
kiadható gyógyszer.

895 Ft

Különösen finom törlőkendő aloe vera- és kamillakivonattal. A
Neogranormon törlőkendő vastag, puha és textilhatású. Tartalmának köszönhetően gyengéden ápolja és tökéletesen tisztítja
a baba bőrét.
Egységár: 5,36 Ft/db

belsőleges oldatos cseppek 4x30 ml
A Béres Csepp Extra cseppek
nyomelemeket tartalmazó
roboráló készítmény. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.
Egységár: 27,46 Ft/ml

-40%

akciós ár:

E.P.

immunErőSítéSrE

E.P.

-23%

3295 Ft

Eredeti ár: 4295 Ft

-40%

995 Ft

Eredeti ár: 1665 Ft

Erdomed

légutakra

300 mg kemény kapszula 10x

-37%

Eredeti ár: 1430 Ft

akciós ár:

E.P.

műFOgSOrra

akciós ár:

Béres csepp Extra

törlőkendő 55x

790 Ft

Eredeti ár: 1200 Ft

mEghűléSrE

Egységár: 49,75 Ft/db

extra erős 47g +ajándék műfogsor tisztító kefe

Egységár: 22,37 Ft/ml

-34%

kemény kapszula 20x

Egyedülálló adagolási módszer, két
különböző összetételű – reggel és
este fogyasztandó – kapszulát tartalmaz. Alkalmazása javasolt azok
részére, akik gyulladással nem járó
ízületi bántalmakban (pl. porckopásban) szenvednek. Étrend-kiakciós ár:
egészítő készítmény.

E.P.

akciós ár:

E.P.

grippostad c

ízülEtEkrE

A rögzítőkrém használatának előnye,
hogy növeli használójának biztonságérzetét, használat
közben növeli a
stabilitást és a rágóerőt, valamint
védi a nyálkahártyát a protézis
okozta sérülésektől.

tOrOkgyulladáSra

Egységár: 39,5 Ft/db

Eredeti ár: 1520 Ft

Blend-a-dent
műfogsorrögzítő krém

BaBaáPOláSra

Eredeti ár: 490 Ft

295 Ft

akciós ár:

Eredeti ár: 3655 Ft

Egységár: 5,36 Ft/db

Eredeti ár: 490 Ft

A FaringoStop a szájüreg
és torok gyulladásos
állapotaival járó tünetek
(fájdalom, pirosság, duzzanat) kezelésére alkalmazható. Helyi gyulladáscsökkentő és
fájdalomcsillapító hatása van, és helyi
érzéstelenítő hatást fejt ki a szájnyálkahártyán. Hatóanyag: benzidamin. Vény
nélkül kiadható gyógyszer.

Egységár: 42,66 Ft/db

Anyagának köszönhetően kiválóan használható pelenkázáskor. Hatékonyan, mégis gyengéden tisztítja és egyben ápolja a
babapopsit. Műanyag visszazárható tépőfedéllel. Krémesen hidratáló nedves törlőkendő. Kozmetikai termék.

akciós ár:

A Valeriana Relax lágyzselatin kapszula olyan
gyógynövények kivonatát
tartalmazza, amelyek hatóanyagai hozzájárulhatnak a normál idegállapot,
a lelki egyensúly fenntartásához és az egészséges
alváshoz. Étrend-kiegészítő készítmény.

kemény és lágyzselatin
kapszula 30x+30x

nedves törlőkendő 72x

295 Ft

FaringoStop 3 mg
szopogató tabletta 20x

lElki EgyEnSúlyra

Eredeti ár: 3730 Ft

Egységár: 49,5 Ft/db

akciós ár:

lágyzselatin-kapszula 30x

Valeriana relax

FájdalOmra

220 mg filmtabletta 20x

Az Erdomed hatóanyaga
az erdosztein – hurutoldó
(mukolitikum) –, ami a légutakban a váladékra hat.
Elfolyósítja a sűrű váladékot
a légutakban, és segíti azt
kiköhögni. Vény nélkül kiadható gyógyszer.
Egységár: 79,5 Ft/db

E.P.

akciós ár:

795 Ft

Eredeti ár: 1405 Ft

-43%
E.P.

vény nélkül kapható gyógyszer
egyéb, vény nélkül kapható termék
kozmetikum
E.P. egészségpénztári kártyával fizethető

Jelen akció a gyógyszertár szolgáltatásainak népszerűsítését, nem
a gyógyszerfogyasztás növelését szolgálja. A kiadványban szereplő
termékek vény nélkül kapható gyógyszerek, étrend-kiegészítők és
speciális – gyógyászati célra szánt – tápszerek. Az étrendkiegészítők
nem helyettesítik a kiegyensúlyozott vegyes étrendet. Az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk!

A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
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Debreceni
ékszerek
a világ
luxusüzleteiben
Nemzetközi piacra lép
a Faludi G.

SzabolcsiCafé
A londoni Fashoin Weeken felfigyelt
egy fotós a Faludi G ékszerekre, kölcsönkérte lefotózni őket. Ezeket a képeket látta meg Jimmy Choo, a híres,
nemzetközileg is jegyzett cipőtervező,
így kapott a márka meghívást Kuala
Lumpurba, a KL Alta Modára, a divatvilág egyik legrangosabb eseményére.
A debreceni Faludi Gabriellával,
az üveg ékszerek megálmodójával beszélgettünk.
SzabolcsiCafé: A Faludi G ma már ismert
márka. Honnan indult, hogyan lett az?
Faludi Gabriella: Annak idején az
egyetemen filozófusként végeztem, de
soha nem dolgoztam a szakmámban.
A tanulás mellett belsőépítészeti üvegmunkákat végeztem. Ahhoz a céghez
többször is jelentkeztem annak idején,
mert szakmai végzettségem nem volt,
de érdeklődésem igen, és ők azt kértek.
Mint egy mesében, pont a karácsony
előtti napon hívtak fel, hogy felvennének. A belsőépítészet is nagyon érdekelt, a saját lakásomba is szerettem
volna díszes üvegablakokat, szóval elég
egyértelműen ide vezetett az utam.
Várandósan volt annyi időm, hogy apróbb tárgyakkal, új technikákkal kísérletezzek, akkor jött a képbe az ékszer.
A céget annak idején nulla forinttal
alapítottam. Aztán szépen lassan haladtam. Például a meglévő, kollekcióba
nem rendezett ékszereket árusítottam,
a pénzből vettem üveget és a honlap
költségeiben édesanyám is segített.
SzabolcsiCafé: Ékszert annyi mindenből lehet készíteni. Miért épp üveg?
Faludi Gabriella: Az üveg nagyon
izgalmas anyag, saját belső törvényekkel, jól definiálható határokkal, ami
– amellett, hogy kihívás – egyben kreatív felhajtóerő is.
SzabolcsiCafé: A Faludi G márka
szerepelt a londoni Fashion Weeken
is, de most épp Kuala Lumpurból
érkezett haza. A Faludi G ide jutott,
más ékszerkészítő viszont nem.
Faludi Gabriella: Több stílusban,
több szinten lehet dolgozni, nem csak
ékszerekkel, mindennel. Nagyon fontos az ambíció és a habitus is. Nekem
már régi célom volt, hogy az üveg a luxuskategóriába emelkedjen ékszerként.
SzabolcsiCafé: Luxus, de mitől?
Faludi Gabriella: Attól, ahogyan
bánunk vele. Lehet luxus a felhasznált
anyag miatt, attól az időtől, amit a ter-

vezésbe, fejlesztésbe, az elkészítésbe
fektetünk.
SzabolcsiCafé: A Faludi G lassan
nemzetközi márka; mostantól a drága,
több tízezres darabokat értsük alatta?
Faludi Gabriella: Továbbra is szeretném, ha elérhető maradna. A vásárlói bázisomat szeretném megtartani,
másrészt a kettő nem zárja ki egymást.
A nagy sikerű kísérleti buli is megmarad: mindig vannak szép darabok,
amik valami miatt nem rendezhetők
kollekcióba, de izgalmasak, szépek, valakinek még öröme telhet bennük.
SzabolcsiCafé: Kicsi cég a Faludi G.
Most is minden kézzel készül?
Faludi Gabriella: Igen, bár most
már van két segítőm. A prototípust,
a terveket én készítem továbbra is, segítségem az ékszerek elkészítésében
van, de mindent látok és ellenőrzök,
ami kikerül a műhelyből.
SzabolcsiCafé: Debrecen, londoni
Fashion Week, Jimmy Choo, Kulala
Lumpur: igazi sikertörténet.
Faludi Gabriella: Eddig valóban a
Kuala Lumpur-i meghívás a hosszú út
legnagyobb lépése. Nagyon sokat segített a márkamenedzserem, Ravas Lili,
aki a külföldre lépésen dolgozott sokat
velem együtt, és Zahorján Ivett, aki a
social médiáért és a kommunikációért
felelős. Az arculat egységesítésében is
nagy szerepük volt, hiszen ez a viszonteladók felé érettséget, megfontoltságot
sugároz. Ezért készült például kifejezetten a külföldi vevőknek honlap, vagy
megváltozott a logóm is. Igyekszünk jól
élni a lehetőségekkel, de ez anyagilag is
nagy kihívás. A KL Alta Moda kapcsán
sikerült két luxusáruházból is konkrét
szerződésajánlatot kapni, de azért ez
nagyon sok kihívást is tartogat. A Kuala Lumpur-i Fashion Weeknek van
egy esküvői szekciója is, ahová szintén meghívást kaptunk, azonban ezzel
most az idő rövidsége miatt (januárban
lesz) nem tudtunk élni, de a szervezőkkel tárgyalunk a jövő évi megjelenésről.
SzabolcsiCafé: Kinövöd Debrecent....
Faludi Gabriella: Őszintén hiszem,
hogy a 21. században bárhol lehet dolgozni. Ha elköltözöm innen, az nem a
munka, sokkal inkább a család érdekei
miatt. Nagyon szeretem a várost, élhető helynek tartom, de nem kizárt, hogy
egyszer majd szeretnénk máshol is élni
Gulyás-Czibere Anikó
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Joghurtos karalábéleves répagombóccal
Hozzávalók a leveshez: 1 közepes karalábé, 2,5 dl joghurt, só,
fehér bors.
Hozzávalók a répagombóchoz:
1 közepes sárgarépa, 1 tojás, kapor, liszt, só, fehér bors, apróra
vágott kapor, csipetnyi szerecsendió.
Leves elkészítése: a karalábét meghámoztam, felkockáztam és felraktam főni an�nyi vízzel, ami ellepte, sóztam,
fűszereztem egy csipet fehér
borssal (a fekete elszínezi!).
Mikor megfőtt, egy botmixerrel pépesítettem (ekkor,
ha szükséges, lehet utánaízesíteni), öntöttem bele 2,5 dl
natúr joghurtot, ezzel is tovább krémesítettem, majd
visszatettem a gázra, és felfőztem.
Sárgarépagombóc elkészítése: a répát lereszeltem
a reszelőnek azon az oldalán,
ami a legpépesebbre reszel,

ekkor tettem hozzá egy tojást, fehér borsot, sót, apróra
vágott kaprot, egy csipet szerecsendiót, és annyi lisztet,

hogy közepesen lágy masszát
kapjak. Ezt, mint a grízgaluskát, teáskanállal szaggattam
a sós, forrásban lévő vízbe

(előtte levettem kis lángra),
s amikor feljött a víz tetejére, még egy percig hagytam,
majd kiszedtem.

Kakaós tejbegrízszelet
Hozzávalók a kakaós piskótához: 30 dkg liszt, 1 sütőpor,
5 dkg vaj, 1 db tojás, 5 dkg cukor, 1 evőkanál kakaópor, annyi
tej, hogy könnyen dolgozható
tészta legyen.
Elkészítés: Ebből két lapot
sütünk a tepsi hátulján. (Lemérjük a tepsi alját, vágunk rá
sütőpapírt, és ezen nyújtjuk ki
a tésztát, majd az egészet rátesszük a tepsi hátuljára, és pár
perc alatt megsütjük. Ezután
egy 4 tojásos piskótát sütünk.
A krémhez 20 dkg vajat
20 dkg cukorral alaposan

szinte habosra kevertem, 6
dl tejből és 6 lapos evőkanál
grízből tejbegrízt főztem. Mikor a gríz teljesen kihűlt, belekevertem a cukros vajat.
A tálcára teszünk egy kakaós
lapot, ezt megkenjük vékonyan lekvárral, rápakoljuk
a krém felét, erre tesszük a
piskótát, amit szintén megkenünk lekvárral és a krém másik felével, majd betakarjuk a
második kakaós lappal.
Legalább egy órát várjunk a
szeleteléssel!
 Jó étvágyat kíván: Boros Vali

VONALKÓD

Debrecen

Öntapadós etikettcímkék,
vonalkódolvasók,
vonalkódnyomtatók, adatgyűjtők

forgalmazása.

TERÜLETI KÉPVISELŐT
KERESÜNK!

cím: 4029 DEBRECEN, CEGLÉD U. 1. I. EMELET
telefon: +36 70 220 9100
web: www.vonalkoddebrecen.hu
e-mail: info@vonalkoddebrecen.hu
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A falu, ahol
a legmagyarabbnak
érezheted magad
Kalandozó magyarok:
Szatmárcseke kincsei

SzabolcsiCafé

Sorozatunkban sorra járjuk Szabolcs-Szatmár-Bereg utóbbi években gyors egymásutánban megújult kastélyait, kúriáit. Ezúttal
viszont kivételt teszünk, olyan helyre megyünk, ahol minden magyarnak kicsit szaporábban dobog a szíve. Abba a faluba, amelyről úgy tartják, honfoglaló őseink itt „csetlének” át a Tiszán. Ebből lett aztán Cseke, majd Szatmárcseke.
Takaros település ez, Kárpátaljától karnyújtásra. Tavasztól őszig
rózsaillat lengi be, mert ezen a tájon különösen jól érzi magát ez
az egyébként kényes növény. Mintha csak tudná: aki erre veszi
útját, ünneplőbe öltöztette a lelkét.
Kölcsey Ferenc itt, szatmárcsekei magányában írta meg legnagyobb hatású versét, a Himnuszt. A befejezés dátuma:1823. január 22.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei országgyűlési képviselők 1989ben tettek javaslatot a Parlamentnek: a Himnusz születésnapja legyen ezentúl a magyar kultúra napja. Bölcs döntést hozott a testület, amikor az előterjesztést elfogadta, s azóta talán nincs is olyan
kicsiny falu szerte e hazában, ahol ne rendeznének megemlékezést
a január 22-éhez közelebb eső hétvégén. A központi ünnepséget
azonban a kezdetektől Szatmárcsekén, a református templomban
tartják, a megemlékezés végén pedig a település temetőjébe vonulnak az ünneplők, hogy megkoszorúzzák Kölcsey síremlékét.
Ám, még mielőtt belépnénk a temetőbe, időzzünk el egy kicsit a
csekei főutcán. Ha Nagyar felől érkezünk, az út jobb oldalán, Kölcsey hajdani – egyik örököse által sajnos lebontott – kúriája helyén
áll a művelődési ház, melyben két szobát rendeztek be a költő emlékére. Tárgyaival, bútoraival, írásaival. A falakon írók, költők, politikusok képei, akikkel kapcsolatban állt. Míg a két szobában nézelődünk, egy magnófelvételről megelevenedik a történelem, a költő
alakja. A felvétel végén elhangzó Himnusz pedig valami különös,
új jelentőséget kap itt. Hiszen ettől közelebb már nem is lehetünk a
magyarok nemzeti imájának születési helyéhez. Habár akkor még
zenéje nem volt.
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Pár éve egy erdélyi csoporttal jártam
itt. Életükben sokadszor énekelték el a
Himnuszt, de ott, ahol született, akkor
először. Legtöbbjük fátyolos szemmel
lépett ki az emlékszobából, majd azonnal telefonjáért nyúlt, hogy az otthoniakkal megossza a kivételes élményt.
Ebben az emelkedett hangulatban
folytatjuk utunkat, és fordulunk be
a főúton, a református templomnál
balra, hogy a szintén rózsákkal szegélyezett, macskaköves úton az szatmárcsekeiek 1770-es években nyitott temetkezési helyét és Kölcsey síremlékét
felkeressük.
Csónak alakú fejfák
A fából készült – mindig nyitva álló –
kapun belépve nem is temetőben érezzük magunkat. Odabent embermagasságú, emberalakot ábrázoló figurák.
Ha nyugati irányba nézünk, mintha
fejkendős öreganyók sietnének a templomba. Ha a másik irányba, akkor pedig
bajszos férfiak „arcát” véljük felfedezni
a csónak alakú fejfákon. Három részre
oszthatók: fej, törzs, láb. A törzsön befaragva az elhunyt rövid életrajza.
Mintha valami szoborparkban járnánk,
ahol, különös módon, még szinte méretre is egyforma alakok sorakoznának
egymás mellett és mögött. Sokan kutatták már a temető eredetét, de akármilyen hihetetlen, megkérdőjelezhetetlen
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elméletet még senkinek sem sikerült
felállítania.
Magyarázták a finnugor rokonsággal,
hasonlították Kháron ladikjához, indokolták a Tisza gyakori áradásával, feltételezve, hogy a halottakat csónakon szállították – de egytől egyig megdőlt mind.
Lépés a halál után
Még az is, amelyik egyébként a józan
paraszti logikán alapul. Állítólag járt
itt egyszer vendégeivel egy református
esperes, aki minden lehetséges elméletet megosztott hallgatóságával. A közelben kaszáló paraszt végighallgatta
ezt, majd megszólalt: egyet kihagyott,
esperes úr!
És már mutatta is. Kérte az esperest, álljon az egyik fejfa mellé, és próbálja meg
követni az ívet, amelyet az formáz. Akkor még nem álltak ilyen peckesen a fejfák (mikor műemlékké nyilvánították,
felújítás is történt itt), és az esperesnek,
hogy egyensúlyát megtartsa, egyik lábával előre kellett lépnie.
Látja, esperes úr? – kérdezte, majd a
fejfán lévő feliratra mutatott a bölcs
paraszt. ABFRA – vagyis: a boldog feltámadás reménye alatt. Vagyis: a halál
után mindig van egy lépés. Természetesen ez sem ért fel a tudományos magyarázatig, de kétségkívül szellemes.
Ami viszont tény: a szatmárcsekei temetőt 1973-ban műemléki védelem alá he-

lyezték. Azóta ide csak a hagyományos
módon lehet temetkezni. A korábban
állított márvány, műmárvány síremlékeket nem bolygatták, de újat ide felállítani már tilos. Közel 600 fejfa áll itt, alattuk több ezren alusszák örök álmukat.
És van még egy kivétel itt. A temető
legmagasabb pontján egy klasszicista síremlék áll – Kölcsey Ferencé. A
Gerendai Antal tervezte hat köroszlopos, felül párkánnyal egybefogott síremlék közepén, hasábtalapzaton egy
Kölcsey-feliratos, címeres urna. Nem
volt ez mindig így. Épp jeltelen volt a
Himnusz költőjének végső nyughelye,
amikor Petőfi Sándor, aki a közelben
vendégeskedett, felkereste. Az 1847.
július 17-én a Kerényi Frigyeshez írott
Uti levelekben ezt jegyezte fel:
Badalóval csaknem szemközt fekszik
innen a Tiszán Cseke és a csekei temetőben Kölcsey Ferenc. Tavaly ősszel
egypár hétig laktam itt, s meg-meglátogattam a szent sírt, melyben a legnevesebb szívek egyike hamvad. Halmánál
nincs kőszobor, mégcsak fejfa sincs,
melyre neve volna fölírva; de nincs is
rá szükség, mert az odalépő vándornak
szívdobogása megmondja, ki van ott
eltemetve.


További érdekességek:

www.szabolcsihir.hu
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Nyíregyházi 21-es:

Bordás Béla
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.
Az a baleset, amelyről ő nem tud, meg sem
történt Nyíregyházán, de megkockáztatjuk,
hogy ez érvényes a megyére is. Többen
feltételezték már, hogy nem is egy van belőle, vagy, ha igen, akkor ő az első ember a
világon, aki képes teleportálni magát. Mindenütt ott van, és
mindenről tud,
ami Nyíregyházán történik.
Balesetnél,
útépítésnél,
ká tyúzásnál
és gallyazásnál, ha kell, irányítja a forgalmat, szolgálati

golfautóján bójákat szállít – minden eshetőségre. Sokszor a saját testi épségét kockáztatja, amikor másokat ment. Bordás
Béla városgondnoktól kérdeztünk 21-et.
Hány telefonod van?
1. Négy. Egyiken a polgármesteri hivataltól, másikon a NYÍRVV-től, harmadikon
a mentőszolgálattól és a rendőrségről hívnak, a negyediken a Sunshine FM-től.
Legtöbbször egyszerre csörög
2. mind a négy. Melyiken hívnak
a leggyakrabban?
Az önkormányzati telefonon, a 70/38-78914-es. Ez a szám van fent az interneten,
ez jelenik meg a Nyíregyházi Naplóban,
ezen hívnak a városlakók.
Milyen problémákkal keresnek
3. a nyíregyháziak?
Elsősorban közterületekkel kapcsolatban. Falevelek takarítása,
utak, járdák, burkolatok állapota, száraz faágak, burkolati jelek hiánya, fekvőrendőrt szeretnének az
utcába stb. Január elején pedig a szokásos
téma: hová tegyék a
leszedett karácsonyfát. A napokban például a 4-es huszárok
útjáról kerestek, egy
asszony panaszolta,
hogy nem tud átkelni
a vak férjével az utca
túloldalára, mert az
autósok nem tartják
be a 30 kilométer/
órás sebességkorlátozást.
Hívnak éjjel is?
4. 24 órában vagyok szolgálatban. Bármikor
elérhető vagyok. A napokban
azért hívott fel valaki este
9-kor, hogy elpanaszolja, nem

tudnak aludni, mert a szomszédos Tüzér
utcán olyan hangosan szól a zene. Felvettem a bakancsot, elmentem a Tüzér utcára,
és becsöngettem a házba, ahonnan kihallatszott a zene. Udvariasan elmondtam, miért jöttem, és hogy csak ők tudnak segíteni.
Le is halkították azonnal.
Győzöd energiával?
5. Nagyon nagy türelemre van szükség,
és rengeteg időre. Akkor is dolgozom, amikor nem dolgozom.
Könnyen szót értesz mindenkivel,
6. megadod a kellő tiszteletet.
Akik a szüleidet is ismerték,
tudják, a jó modort otthonról
hoztad.
Nagyapám szabómester volt, édesapám
szűcsmester. Természetes volt, hogy a
kuncsaftokkal udvariasan, alázatosan viselkednek.
Szakmád szerint te is szűcs vagy.
7. Nem hiányzik?
Nagyon hiányzik. A szakma iránti szeretetet az édesapámtól örököltem. Évekig
műveltem is, aztán a bérelt műhelyünket a
tulajdonos eladta társasház építésére, így
mennünk kellett onnan. Egy darabig piacon
árusítottunk. 2010 óta vagyok Nyíregyháza
városgondnoka.
Mennyire fegyelmezettek
8. a nyíregyháziak?
A lakók többsége fegyelmezett, tiszteletben
tartja a KRESZ-t, tisztaságot, rendet alakít ki
maga körül. Szívügyem a közlekedés és a
város tisztasága. Bánt a sok baleset. A legtöbb egy kis odafigyeléssel elkerülhető lenne. Bánt a sok csikk, amit a dohányosok az
utcán hajigálnak el, vagy kocsiablakból dobnak ki. Bosszant a térburkolatra hajított rágógumi, amit semmivel nem lehet fölszedni.
A város rengeteg pénzt áldoz szemétszelencék elhelyezésére, a tisztaság megőrzésére,
takarításra. Több ezer négyzetmétert kell
mások hanyagsága miatt közfoglalkoztatokkal naponta takaríttatni. Bánt, amikor a
gyorséttermi maradékot vagy a csomagolását a kocsi alá rejtik a parkolóban, majd
elhajtanak. Bánt, ha azt látom, nem értékelik
a szépet, kitördelik a fákat, kiborongatják
a táblákat, megrongálják az utcabútorokat.
Csodálatos középületeink sorra újulnak
meg. De nem örülhetünk sokáig, mert a galambok rengeteg kárt okoznak bennük. Sajnos, hiába tilos, sokan etetik őket. Amikor
szólok valakinek, hogy ne tegye, visszakérdez: „maga nem állatbarát”? De, az vagyok,
csak azt is tudom, mennyi kárt okoznak a
galambok a városban.
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Blaha Lujza, Krúdy Gyula is beleszeretett.
Egyre többen választják állandó lakóhelyül.
Amikor úszom a tóban, körbenézek, elém
tárul az erdő, az üdülők, nyaralók. Ez akkora értéke Nyíregyházának, ami megfizethetetlen.
Mi a legrosszabb?
16. Az illegális szemétlerakás. Különösen a piac környékén, ahol pedig remek
takarító brigád működik. Kétszáz métert
kellene megtenniük a lerakóig a göngyöleggel az árusoknak, de ők az árokpartot
választják, kényelmi okokból. Lerakják a
szemetet a vasúti töltés mellé, hogy aztán
a Miskolc–Debrecen között közlekedők a
vonatablakból megállapíthassák: milyen
piszkos város Nyíregyháza. Pedig ez nem
igaz.
Bicikli, motor vagy autó?
17. Mindhárom.
Szerinted ki a legjobb arc
18. Nyíregyházán?
Nagyon sok jó arc van és volt Nyíregyházán, de név szerint nem emelek ki senkit,
Amikor még nem városgondnokHa utazás, akkor északra, délre,
9. nak hívtak, akkor is azonnal ott
13. keletre vagy nyugatra?
nehogy megbántsam a többieket.
Bográcsgulyás
voltál a balesetnél, ha segítségre
Azért utaztam és utazom. Imádom Szat19.
vagy káposztás cvekedli?
volt szükség, hívtad a rendőrséget, márt és Bereget. Ha van nyáron 2-3
mentőket.
szabad órám, beülök a kocsiba, és Vá- Bográcsgulyás. Húsevő vagyok.
Sör, bor vagy pálinka?
Mert 1990 óta polgárőr vagyok.
sárosnaménynak veszem az irányt. Vagy
20.
Mindhárom jöhet. A társaság, a kocmotorral szatmár-beregi túrát teszek.
Ha ez még nem lenne elég, akkor
10. ott vannak a polgárőrök.
Imádom a Tiszát. Megállok Gergelyiugor- cintás kedvéért, módjával.
A telefonszámod a legtöbb helyen
Húsz polgárőr-egyesületen keresztül 640 nyánál, Jándon, Tivadarnál. Ha több időm
21.
a faliújságra is ki van tűzve.
polgárőrrel szinte napi kapcsolatban va- van, messzebb megyek: Fehérgyarmatra
gyok. Az ország legkiemelkedőbb polgár- és környékére. Sosem hagynám ki ked- Azért van a mobiltelefon. Sokan azzal kezőrségei Nyíregyházán működnek, az orszá- venc helyemet, a tarpai Nagy-hegyet, dik, hogy nem szívesen árulnák el a nevügos polgárőrnapon, amit a város rendezett ahonnan ellátok egészen a Kárpátok ket. Ez azonban nem jelent hátrányt a betavaly nyáron, országos vezetők úgy fogal- vonulatáig. Gyönyörködöm a tájban, és jelentőnek, ugyanúgy segítek rajta, mintha
maztak: Nyíregyháza a polgárőrség felleg- feltöltődöm. Vasárnap estére mindig megadná a nevét vagy telefonszámát.
Cservenyák Katalin
vára. Büszke vagyok arra, hogy például az visszajövök, hogy újult erővel, pihenten 
Északi temetőben sikerült visszaszorítani a tudjam a várost szolgálni. Másik kedvenc
kegytárgy- és viráglopásokat. Sikerül távol helyem Rakamaz, 30 perc alatt a hegytartani a hajléktalanokat a sírkert mosdói- völgy-folyók találkozásánál vagyok. Egy
tól, amelyeket a szeretteik nyughelyét fel- csoda.
keresők már nem tudtak használni. Jelen
Nyíregyháza közlekedésének
vagyunk a város lakónegyedeiben, utcáin. 14. melyik a neuralgikus pontja?
Mi a tipped, tíz nyíregyháziból
Egyértelműen az Apáczai-gyakorló környé11. hány ismer meg az utcán?
ke reggel és délután, amikor a szülők hozTízből? Kilenc. Nem. Tizenegy.
zák-viszik a gyerekeket az iskolába. A sok
Mikor voltál utoljára szabadságon? szabálytalanul parkoló autó sokszor okoz
12. Tizenhét éves korom óta dolgozom. fennakadásokat a közlekedésben.
Se szabadságon, se táppénzen nem voltam
Szerinted mi a legjobb
15. Nyíregyházában?
még. Nászúton sem. Kétszer műtöttek életemben, egyszer sem mentem táppénzre. A Sóstó. Öt perc alatt eljutok oda, ahová
második beavatkozás után este már a rádi- más emberek órákat utaznak, hogy nálunk
óban beszéltem. Meg is jegyezte műsorve- nyaralhassanak. Húsvétkor, május elsején,
zető kolléganőm: „Jaj, Béla, olyan jódsza- pünkösdkor hatalmas tömeg keresi fel.
god van”. Bevallottam: altatásos műtétről, Arra buzdítok minden nyíregyházit: hasz- további érdekességek:
a kórházból jövök éppen.
nálják ki ezt a gyöngyszemet, amelybe www.szabolcsihir.hu
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